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موقف الغاوون

)6( األبدي  التائهة بنشيدها  ثريا ملحس... 

التي  السياسية  املواقف  كون  يف  نجادل  ال 
اتَّخذها سعيد عقل تجاه الفلسطينيني عنرصية 
ذلك يف  ما دخل  لكن  حّد.  أبعد  إىل  ومقزِّزة 
ودوره  الكبرية  الشعرية  قيمته  من  التقليل 

التأسييس يف الحداثة الشعرية العربية؟!
والتاريخ  النقدي  امليزان  يف  ُمربَّر  غري  هجوم 
حفل  عىل  عرب  وأدباء  مثقفون  شنَّه  األديب 
عام.  املئة  بلوغه  مبناسبة  عقل  سعيد  تكريم 
ية سعيد  وقد توافق املهاجمون عىل عدم أحقِّ

عقل بالتكريم بسبب مواقفه العنرصية!
هذا الخلط الغريب بني السياسة والشعر، أو 
حتى بني األخالق الشخصية والقيمة األدبية، 
مطر  غسان  سيكون  بحسبه  ألنه  مستهجن. 
وسيكون  عقل.  سعيد  من  بالتكريم  أحق 
شعراء  من  بالتكريم  أحق  القاسم  سميح 

جامعة »شعر« مجتمعني. وهلمَّ جراً.
كتب  منع  إذاً  أمريكا  عىل  املقياس،  هذا  ويف 
كونه  األديب  تاريخها  من  وطرده  باوند  عزرا 

انحاز انحيازاً أعمى للفاشية.
لكن مكان عزرا باوند كسيايس كان املحكمة، 

ومكانه كشاعر كان الخلود والتكريم.
يجب  متطرِّف  كسيايس  عقل  سعيد  ومكان 
هو  كشاعر  مكانه  بينام  املحكمة،  يكون  أن 

التكريم.
وإذا كان لنا من احتجاج عىل التكريم األخري 
هي  امُلكرِّمة  الجهة  ألن  فهو  عقل  لسعيد 
عقل  سعيد  ألن  هو  الشعراء،  ال  الكنيسة 
»تحتفل به طائفته ال قّراء العربية«، عىل ما 

كتب ُأنيس الحاج.
نقدية  بـ»علامنية«  نطالب  بأن  لنا  اسمحوا 

تفصل بني الشعر والسياسة.
اسمحوا لنا بهذا »الفصل« بني ما جعلنا أجمل 

الناس، وبني ما جعلنا أقبح الناس.

نحو »علمانية« نقدية
تفصل الشعر عن السياسة
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وفاة  »لحظة  كتاب  من  الثانية  الحلقة  اآليت  يف 
الدكتاتور«.

بعد أيام قليلة من تلك املقابلة، وأنا يف طريقي إىل عميل يف 
التي »استجوبتني« يف  املوظفة نفسها  التقيُت  الحمرا،  شارع 
الجلسة األخرية. وقفنا لبضع دقائق إىل جانب جدار، وتحّدثنا 
باسرتخاء أكرث. كانت قد قرأت كتاب »أيب البعثي«، لذلك قالت 
يل مازحة بأنني مل ُأنبِّهها إىل أنه عنيف إىل هذه الدرجة. ثم 
أردفت ضاحكة: »بس، مو غلط«! ثم سألتني عن اسم املسلسل 

دها؟ الذي أخذُت منه هذه العبارة واسم املمثل الذي ردَّ
»زلغوط«،  الشخصية  واسم  شجاع«،  رجل  »نهاية  مسلسل   -

د »مو غلط«، لكني ال أذكر اسم املمثل. وهو الذي كان ُيردِّ
- وهل ما أوردَته صحيح عن تحريم ترديد هذه العبارة، منعاً 

لإلساءة إىل باسل األسد؟
إىل  التعرُّف  محاولتها  يف  الفتاة  تلك  بصدق  أشعر  كنُت 
قة، وأنني مل أعد  شخصيتي أكرث، خارج دور املوظفة - املحقِّ
بالنسبة إليها »طالب اللجوء رقم كذا«، بل أقرب إىل شخصية 
يف فيلم سيناميئ. لكن هل بوسعي االستطراد حقاً يف الشارع 
وسط زمامري السّيارات وفضول املارة وحرارة الجو يف بريوت، 

ناهيك عن أنني مستعجٌل للحاق بعميل.
كنُت يف السابعة عرشة من عمري حني عمَّ النبأ الغريب بوفاة 
سري  بحادث  األسد،  حافظ  للرئيس  األكرب  االبن  األسد،  باسل 
قرب مطار دمشق يوم 21 كانون الثاين 1994. ذعٌر عام دفع 
الناس إىل التزام بيوتهم مع إقفال البوابات، وكأن ذلك الذعر 
هو مجرّد بروفة للذعر األكرب الذي سُيصيب الناس عند موت 

والد باسل األسد بعد ست سنوات.
كنا يف الداخل صامتني نتهامس همساً، وكل منا يف داخله يشعر 
البيت لتقبض  بأن املخابرات بني لحظة وأخرى ستطرق باب 
الصوت إىل  التلفاز وأخفت  علينا. بعد قليل، قام أيب وأشعل 
أقىص درجة ممكنة، فإذ بآيات قرآنية ثم عزف كالسييك عىل 

البيانو استمرا أليام طويلة.
اتصلوا بوالدي من مقّر عمله فذهب فوراً، ثم أمىض معظم 
نصبوها  التي  الكبرية  العزاء  خيمة  التالَيني يف  األسبوَعني  أيام 
الذهبي  »الفارس  برحيل  العزاء  لتقبُّل  الشدادي،  مدينة  يف 
الجملة  وهذه  األسد«؛  باسل  الركن  الرائد  املظيّل  املهندس 
بَحرفيَّتها كانت ُتعترب كالماً ُمنزالً ال ميكن ذكر اسم باسل األسد 

من دونها، يف التلفزيون واملدرسة والشارع وسوق الهال.
يف تلك األيام سمعُت من صديق يثق يب كثرياً »أخطر« نكتة 
إن  النكتة  وتقول  الوقت،  ذلك  يف  سوري  يسمعها  أن  ميكن 
باسل األسد عندما مات وصعد إىل السامء كان الله نامئاً، فطرق 
كاآليت:  إليه  نفسه  باسل  م  قدَّ الله،  فتح  وحني  الباب،  باسل 
بالله  فإذ  الركن...«  الرائد  املظيّل  املهندس  الذهبي  »الفارس 

ُيقاطعه ساخطاً: »تعال إذاً واجلْس مكاين«!
مل أُخرب أيب آنذاك بالنكتة يك ال أفقد نظاريت الجديدة بلكمة 
عىل الوجه، كام أن أيب كان ناقاًم بصمٍت يف تلك األيام عىل أبو 
عمر بائع األقمشة السوداء. فقد جرى تعميم أمر يقيض برفع 
راية حداد سوداء عىل باب كل بيت يف الشدادي، ومثلها عىل 
قطع  عىل رشاء  الجميع  أُجرب  وقد  للسّيارات.  الجانبية  املرايا 
تكون  تكاد  بأسعار  أبو عمر  تلك من محّل  السوداء  القامش 
خيالية بالنسبة إىل أسعار القامش يف ذلك الوقت، طبعاً باتفاق 
تها الكبرية  مع مفرزة املخابرات يف املدينة والتي كان لها حصَّ

من أرباح تلك املبيعات.
وبعد مئات التامثيل لحافظ األسد التي مألت معظم الساحات 
يف سوريا، جاء دور متاثيل االبن التي استكملت املشهد الرمادي 
ال  ألنه  الصغرية  الشدادي  مدينة  ويف  املطلق.  العائلة  لحكم 
»الباسل«،  تصلح إلقامة متثال  الفعيل  باملعنى  توجد ساحات 
قاموا بارتجال جزيرة غريبة يف الطريق اإلسفلتي نصبوا عليها 
التمثال الذي يوجد منه يف كل مدينة سورية النسخة نفسها، 
أحد جانَبيها  »الباسل« وعىل  التمثال كلمة  يرسم هذا  حيث 
نحفظ  كنا  لقد  »األغر«.  حصانه  ممتطياً  األسد  لباسل  صورة 
بل  السوري،  التلفزيون  ترديده عىل  لكرثة  اسم حصانه  حتى 
باسمه  ى  ُتسمَّ التاريخ  يف  حيوان  أول  كان  الحصان  هذا  إن 
مرافق عامة لدولة عضو يف »هيئة األمم املتحدة«، من صاالت 

ومالعب وحدائق.
لقد تحوَّل باسل األسد وحصانه وكل يشء يتعلَّق به إىل أشياء 
الدولية  الوفاء  للباسل، ودورة  سة. فمهرجان فّني سنوي  مقدَّ

للباسل يف الفروسية، وحدائق الباسل...
وفجأة تحّول حافظ األسد يف اإلعالم السوري من »أبو سليامن« 
الحريك له يف اإلعالم فهو ليس لديه ولٌد  أو  التقليدي  )االسم 
بهذا االسم( إىل »أبو باسل«... وكأن هذا الرجل ال يستطيع أن 

يكون أباً إال ألشخاص غري موجودين!
فاق  التي  الكثرية  أسامئه  من  أيضاً  القائد«  »األب  اسم  كان 

عُددها أسامَء الله الُحسنى. كّنا نناديه بهذا االسم يف مدارسنا 
لت قسوة آبائنا الحقيقيني بإقناعنا  )»األب القائد«(، بعدما تكفَّ

بأن شخصاً يف قسوة حافظ األسد ميكنه أن يكون أباً.
»اللفتة  املّرات حكاية  السوري عرشات  التلفزيون  ر  يومها كرَّ
الكرمية« من »األب القائد« الذي مل ينَس شعبه يوم وفاة ابنه 
األسد  حافظ  دهاء  كان  وحّياهم.  الطائرة  من  عليهم  فأطلَّ 
جزءاً من صورته املرعبة، ففي خضّم مأساته العاطفية مبوت 
ابنه مل ينَس صورة »القائد« التي يجب عليه أن يصونها. وعىل 
العكس من غرميه السفاح اآلخر صدام حسني الذي كان صورة 
خالصة  صورة  األسد  حافظ  كان  الضوء،  يف  للبطش  خالصة 
للبطش يف العتمة. كان دهاؤه هو تلك العتمة البال قرار. لذلك 

كان أكرث إثارة للخوف يف نفوسنا.
ويف كلمته الرثائية عىل التلفزيون السوري، قال حافظ األسد 
بأن »رحيل باسل آملني ألنني أب«. وال أعرف إذا كان قد مرَّ 
من  هو  حرَمهم  الذين  اآلباء  آالف  اللحظة  تلك  يف  بخاطره 

أبنائهم، قتاًل وسجناً ونفياً.
التي  الجملة  من  بكثري  إساءة  أقل  كانت  الجملة  تلك  لكن 
تلتها: »مل أحزن عليه ألنه ابني فقط، بل ألنه يحمل يف شخصه 
بعد  متزيقاً  مزَّقتني  الجملة  فهذه  املواهب«.  من  العديد 
سنوات قليلة، تحديداً يف العام 2000، وأنا أسمعها ُتعاد عىل 
األسد،  باسل  لرحيل  السادسة  الذكرى  يف  السوري  التلفزيون 
وكنُت عاطاًل عن العمل يف بيت أهيل بالشدادي بعدما رجعُت 
من لبنان خائباً جائعاً بهيئة أي متسّول كان ينام تحت جرس 
الكوال يف بريوت. ونحُن أال تستحق مواهبنا بعض االلتفات يا 

»سيادة الرئيس«؟
ويف حني كان صدام حسني دكتاتوراً مفضوحاً يتباهى بقصوره 
الحرص عىل  أشدَّ  األسد حريصاً  وفحشه وغروره، كان حافظ 
زائريه.  استقبال  عند  تصويره  أثناء  رِجل  عىل  رِجاًل  يضع  أال 
ثون عن ذلك إعجاباً بتواضعه،  وكان البسطاء من الناس يتحدَّ
متناسني مئات التامثيل وماليني الصور التي مأل بها مدن سوريا 
وقراها. واليوم، بعدما كربُت - أنا الصبي يف ذلك الزمن - أحاول 
اح  قوا أن يف وسع السفَّ أال أحقد كثرياً عىل جيل اآلباء الذين صدَّ
أن يكون متواضعاً وأخالقياً ملجرَّد أنه ال يضع رِجاًل عىل رِجل.

لقد نجح الخوف يف تسطيح الناس بشكل عجيب، حتى صار 
ساً. ويف زمن الرتويج لبشار  كل ما يصدر عن السلطة أمراً مقدَّ

لحظة وفاة 
الدكتاتور

)حلقة ثانية(

يكتبها

ماهر شرف الدين

أيّها الشعر أيّها النثر
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فيه،  له  يَد  ال  أمٌر  فذلك  أحمَق  شخٌص  ُيولد  أن 
 - وافر  عقل  ذو  وهو   - الحمق  يختار  أن  ولكن 
طريقًة له يف الحياة ويرتك طريق العقل فذلك أمر 
ل. هذا ما فعله صاحبنا أبو الرقعمق  ال شك أنه يستوقف املتأمِّ
أحمد بن محمد األنطايك نسبة إىل أنطاكية، املتوىف سنة 399 
الزمان  »نادرة  إنه  يتيمته  يف  الثعالبي  عنه  قال  والذي  هـ، 
وجملة اإلحسان، ممن ترصف بالشعر يف أنواع الجد والهزل، 
والشعراء  املجيدين  اح  املدَّ أحد  الفضل، وهو  قصبات  وأحرز 
ما  الصفة  هذه  مثل  يف  هو  َمن  يفعل  فلامذا  املحسنني«)1(. 
يفعل، وهو يعلم أن ما يفعله هو من الحامقة، وأن حامقته 
أصبحت يف الناس مشهورة، وأنه أصبح مشهوراً بها: »ال تنكرنَّ 
حامقايت ألنَّ بها/ لواء حمقَي يف اآلفاق منشوُر/ ولسُت أبغي 

بها خاًل وال بدالً/ هيهات غريي برتك الحمق معذوُر«.
ك بخيار الحامقة رغم عتب العاتبني،  وهو يرصُّ عىل أن يتمسَّ
مربِّراً لهم عتبهم بجهلهم للذة الحامقة: »لو علموا ما يَل من 

ٍة/ مل ألح يف الحمق ومل أعتب«. لذَّ
وهو يعلم أنه مييش يف طريق مخالف لطريق الناس، فطريق 
هذا  غري  آخَر  طريقاً  يختار  لكنه  العقل،  طريق  هو  الناس 
»أستغفر  الحامقة:  طريق  ليسلك  وإرصار  عمد  عن  الطريق 
الله من عقل نطقت به/ ما يل وللعقل ليس العقل من شاين/ 
الحمق  وبحب  أحدوثًة،  ين/  صريَّ الخلق  هذا  دون  والذي  ال 

أغراين«.
فلامذا يفعل أبو الرقعمق ما يفعل؟! هذا سؤال هذه املقالة.

الكساد والنفوق!
كثرية  بأخبار  الظاهرة  هذه  لتعليل  األديب  التاريخ  ُيسعفنا  ال 
عن أيب الرقعمق، فأخباره ُتعدُّ عىل أصابع اليد الواحدة، وهي 
الحجاج  بابن  ُتشبِّهه  ترجامته  لكن  األدب.  كتب  يف  متفرِّقة 
مختلفاً  شعرياً  مذهباً  له  ُيوِجَد  أن  استطاع  الذي  البغدادي 
حتى صار علاًم من أعالم الشعر الهزيل، وهو ما جعل الرافعي 
ابن  مثل  املذهب  هذا  يذهب  الرقعمق  أبا  أن  إىل  يذهب 
الحجاج ألنه يجد نفسه ال تبلغ مبلغ الفحول من املعارصين 
له، فيسلك مسلك الهزل ليتميَّز به عنهم، وينفق شعره بعدما 
كان كاسداً)2(. وممن ذهب مذهب أيب الرقعمق أيضاً أبو العرب 
ماذا  »ويحك،  الصمريي:  العميس  أبو  له  قال  الذي  الهاشمي 
خطباً  األرض  به  مألت  قد  الذي  السخف  هذا  عىل  يحملك 

كشخان  يا  فقال  الشعر؟  مليح  ظريف  أديب  وأنت  وشعراً 
أتريد أن أكسد أنا وتنفق أنت؟«)3(. وقد كان أبو العرب يعيش 
اج ومعارصه أبو الرقعمق فكانا  يف زمن البحرتي، أما ابن الحجَّ
ة غيظه  اج من شدَّ يعيشان يف زمن املتنبِّي، حتى أن ابن الحجَّ
هجا املتنبِّي أكرث من مرَّة، لكن املتنبِّي مل يكلِّف نفسه عناء 

الردِّ عليه.
لكن هذا السلوك الساخر يف الشعر رغم أنه ساهم يف انتشار 
العرب،  أيب  بتعبري  نفوقه  أو  يف عرصهم،  الشعراء  هؤالء  شعر 
فقد  الكثري،  اليشء  أشعارهم  من  ُيبِق  مل  الثقافة  غربال  فإن 
ر بعرشة مجلدات  اج الذي ُيقدَّ ضاع كثري من شعر ابن الحجَّ
مل يبَق منها إال مختارات)4(، ومل يبَق سوى مقطوعات قصرية 
من شعر أيب العرب تجد بعضها يف ترجمته يف كتاب »األغاين«)5(، 
لنا  حفظها  الرقعمق  أيب  لصاحبنا  القصائد  من  ومجموعة 

الثعالبي يف يتيمته.
ت إىل ضياع  وبطبيعة الحال ال ميكننا الجزم باألسباب التي أدَّ
أهم  من  أن  نظن  لكننا  غريهم،  شعر  ضاع  كام  هؤالء  شعر 
األسباب هو أن الثقافة األدبية هي ثقافة ذات ذوق طبقي، 
ت باتجاهات شعرية معيَّنة كشعر املديح  ت أكرث ما اهتمَّ اهتمَّ
ت  اهتمَّ كام  الرسمية،  املواضيع  من  وغريها  والرثاء  والفخر 
قوا فيها من فحول الشعراء. أما الشعراء  بالشعراء الذين تفوَّ
أو  الرسمية،  املواضيع  الفحول يف هذه  مبلغ  يبلغوا  الذين مل 
الذين انرصفوا إىل غريها فكتبوا يف الظرف والهزل مثاًل، فقد 
عن  الرتويح  باب  من  قلياًل  شيئاً  آثارهم  من  الثقافة  أبقت 
يتها. وبالتايل فقد ضاع كثري من األدب  النفس ال من باب أهمِّ
ُيصوِّرها  ال  املجتمعات  تلك  حياة  من  جوانَب  ُيصوِّر  الذي 
يه بأدب الهامش، والذي  األدب الرسمي، وهو ما ميكن أن نسمِّ
وتسليط  إليه  االعتبار  بإعادة  املعارصة  الفرتة  يف  النقاد  بدأ 
شوا من التاريخ الرسمي،  الضوء عليه وعىل شعرائه الذين ُهمِّ
فاندثرت أخبارهم كام اندثرت أشعارهم، ورمبا مل يسمع الكثري 
الشعراء  بـ:  يهم  ُيسمِّ النقاد  بعض  جعل  ما  وهو  باسامئهم، 

املنسيني.
يف  فقرياً  كان  التالية  الرواية  حسب  الرقعمق  أبو  وصاحبنا 
نشأته: »قال أبو الرقعَمق: كان يل أخواٌن أربعٌة وكنُت ُأنادمهم 
يف أيام األستاذ كافور، فجاءين رسولهم يف يوم بارد وليست يل 
نني من الربد، فقال الرسول: إخوانك يقرؤون عليك  كسوٌة ُتحصِّ
السالم ويقولون: ذبحنا اليوم إرخة سمينة فاخرت ما يعمل لك 

منها مام تشتهيه، فكتب إليهم: إخواننا عزموا الصبوح بُسْحرٍة/ 
فأىت رسوُلُهُم إيلَّ خصوصا/ قالوا: اقرتح لوناً ُيجاد طبيُخُه/ قلُت 
اطبخوا يل جبًَّة وقميصا. فذهب الرسول بالرقعة فام شعرُت 
حتى عاد ومعه أربع خلع وأربع رصٍر يف كل رصٍَّة عرشة دنانري، 
فلبست إحدى الِخلع وعدُت إليهم«)6(. لكن هذه الرواية عىل 
ما يبدو كانت يف بداية انتقاله إىل مرص، فرتجامته تشري إىل أنه 
أقام يف مرص زماناً طوياًل، ومدح من الخلفاء الفاطميني الخليفة 
املعز وولده العزيز، والخليفة الحاكم بأمر الله، والقائد جوهر 
الصقيل، والوزير أبا الفرج ابن كلس، وغريهم من أعيانها. وَمن 
مدح كل هؤالء فال شك أنه استغنى بصالتهم. يدلُّنا عىل فقره 
ت  وفاقته قوله: »ملن أمدح بالشعر/ ملن أقصد ال أدري/ تحريَّ
الـ/ ـذي أصنع يف أمري/ كأين لست مخلوقاً/ لغري  فام أدري 

/ ومذ كنت فمدفوٌع/ إىل الفاقة والفقِر«. الجهد والرضِّ
ملجالس  وصفه  هو  فقره  بعد  مرص  يف  غناه  عىل  يدلُّنا  وما 
اللهو والطرب والخمر ووصفه لنعومة العيش ونضارة الطبيعة 
ة، منها: »ال تكذبن فام مرص  وصحبة عليَّة القوم يف مواضع عدَّ
وإن بعدت/ إال مواطن أطرايب وأشجاين/ ليايل النيل ال أنساك 
ما هتفت/ ورق الحامم عىل دوح وأغصاِن/ أصبو إىل هفوات 
فيك يل سلفت/ قطعتهن وعني الدهر ترعاين/ مع سادة نجب 
غرٍّ غطارفة/ يف ذروة املجد من ذهل بن شيباِن/ وذي دالل إذا 
ما شئت أنشدين/ وإن أردت غناًء منه غنَّاين/ سقيته وسقاين 
من  بالجزيرة  كم  ومنَّاين/  عفواً  طرفه  يل  وجاد  ريقته/  فضل 
ناياٍت وعيداِن/ والطلُّ منحدر  يوم نعمت به/ عىل تصاخب 
والرنجس  قاِن/  أحمر  أو  فاقع  أصفر  عن  مبتسم/  والروض 

الغّض منهلٌّ مدامعه/ كأن أجفانه أجفان وسناِن«.

رقاعة وحامقة ومصافعة
أما لقب »الرقعمق« فلم نجد له أصاًل يف اللغة، وال يوجد لدينا 
من األخبار ما يدلُّنا عىل سبب تلقيبه به، لكننا نجنح لتأويله 
عىل أنه تركيب لصفَتي الرقاعة والحامقة، فالرقيع من أسامء 
األحمق وذاك أن عقله يحتاج إىل رقع مثل الثوب، فبدل أن 
ُيقال لصاحبنا »الرقيع األحمق« قيل »الرقعمق«. وإذا تابعنا 
التأويل فيمكننا القول إن صاحبنا اختصَّ بصفة الرقاعة دون 
الرقع مشابهة لعملية  غريها من صفات األحمق، ألن عملية 
الصفع، وللصفع مع صاحبنا أيب الرقعمق عالقة حميمة، حيث 
ل لديه، فكلام  أن طقس املصافعة هو الطقس األحمق املفضَّ

أبو الرقعمق... شاعر لذة الحماقة

مجهولون

محمد الخّباز
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بقية الشعراء، واشتهر بها، ومفادها أنه كان ُيحايك أصوات 
هذا  من  بقي  ما  لكن  شعره،  يف  والعصافري  الحيوانات 
الشعر قليٌل نادر، كقوله: »خذ يف هناتك مام قد عرفت 
العصافرَي يص  أنت معروف ومشهوُر/ واحِك  به  به/ مام 
يص يص صيص صصيص/ إذا تجاوبن يف الصبح العصافرُي/ 
ففيك ما شئت من حمق ومن هوٍس/ قليلُه لكثري الحمق 

إكسرُي«.
فيه طريق  الذي سلكه صاحبنا، مخالفاً  الطريق  إن هذا 
العقالء يف السلوك الحيايت ويف القول الشعري، ليس حامقًة 
الذي  الدهر  احتجاج عىل حامقة  وإمنا  يها هو،  ُيسمِّ كام 
يعيش مهضوَم  امليضء  العقل  فيه، حيث صاحب  يعيش 
الحال، يف حني أن املرتاحني باالً ما هم إال من ذوي العقول 
املنطفئة: »أشكو إىل الله دهراً غري متَّئٍد/ من قبح ما لج 
فيه من معانديت/ ما زدت فيه اجتهاداً يف معاتبة/ إال وزاد 

اجتهاداً يف مغايظتي«.
أن  يحاول  الرقعمق  أبو  كان  ما  هو  األحمق  الدهر  هذا 
ُيصلح من حاله يف املرحلة األوىل من حياته حيث كان يسري 
يف طريق العقل، لكنه حني بقي فقرياً ال ميلك من الثياب ما 
يخرج به، وهو صاحب عقل ومروءة وأدب وثروة قولية مل 
ر أن يسلك  رها، احتجَّ عىل هذا الوضع وقرَّ يجد من ُيقدِّ
وعلَّمُت  مجنُت  »وقد  العقل:  لطريق  املخالف  الطريق 
أين  وذاك  املجاناِت/  رب  أُدعى بيشء سوى  فام/  املجون 

رحاً/ فجئت أهل زماين بالحامقاِت«. رأيت العقل مطَّ
م األحمق  وذلك كّله لُيثبت حامقة هذا الدهر الذي ُيقدِّ
ر العاقل، وليصل إىل حكمته املصقولة التي صار يبثُّها  ويؤخِّ
كثري  من  ودعني/  مني  »فاسمعن  الحامقة:  يف  لتالميذه 
وقليل/ قد ربحنا بالحامقا/ ت عىل أهل العقول«. هي ذي 
ليحوِّل  امليضء  بعقله  يكتشفها  أن  استطاع  التي  الحكمة 
بها الدهر من عدوٍّ يحاربه إىل صديق يسامله: »حتى رأيت 
باملساملِة«.  بعد رضيب وحريب  من  عائذة/  الدهر  رصوف 
بعدما استغنى من حامقته وبلغت شهرته اآلفاق واستطاع 
ُأنساً  بصلته  يبخلوا  مل  الذين  املمدوحني  إىل  يصل  أن 
ما يجعل  وأدبه. وهذا  بشعره  بحمقه وظرفه واستمتاعاً 
أن  أي  أحمَق،  ليكون  عقله  استخدم  فريداً  شخصاً  منه 
حامقته كانت عاقلة، حيث كان العقل لها أداة، وليست 
بعقله. العلوَّ  يستطيع  ال  كان  بعدما  بها  ليعلو  حمقاء، 

ى  ُيسمَّ ما  ضمن  الرقعمق  أيب  تصنيف  ميكن  وأخرياً، 
البالط«  »مهرِّجي  أو   - »امُللهني«  أو  بـ»امُلضحكني« 
بعبارة حديثة - وهم طبقة ضمن حاشية األمري وظيفتها 
وأقوالها.  بأفعالها  عنه  والرتويح  وتسليته  األمري  إضحاك 
وقد انترشت هذه الظاهرة يف أيام الدولة العباسية حني 
اهتاممهم  من  أكرث  والرتويح  باللهو  ون  يهتمُّ األمراء  صار 
بالجد والسياسة، وصار لهم مجالس خاصة للهو والرشب 
وندمائه  األمري  بني  الكلفة  طرح  عىل  تقوم  واملنادمة 
وطرح االلتزام باآلداب الرسمية واألعراف األخالقية. وقد 
مال  بيت  من  الطبقات  كبقية  رواتبها  الطبقة  لهذه  كان 
الرسمية.  الوظائف  فعلهم ضمن  يكن  مل  وإن  املسلمني، 
كانت  بل  العباسية  الدولة  بها  تنفرد  مل  ظاهرة  وهذه 
موجودة يف الدول القدمية، كالدولة الفارسية. وكان كلام 
م الزمن بالدولة العباسية انترشت هذه الظاهرة وزاد  تقدَّ
نشوء  إىل  األمر  وصل  حتى  للكلفة  الطبقة  هذه  اطراح 
جامعة »الرضاطنة« و»الصفاعنة« الذين كان أبو الرقعمق 
منهم، لكن ما مييِّزه عنهم هو أن سلوكه األحمق  واحداً 
هذا مل يكن فقط ألجل املال أو الشهرة أو الحظوة عند 

األمري)7(.
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كل  وكأن  األقفية،  عىل  تصافعوا  ندمائه  مع  صاحبنا  اجتمع 
واحد يريد أن يرقع عقل صاحبه بصفعه عىل قفاه، ويتبارزون 
أّيهم أصرب قفاً عىل الصفع! ولهذا فأبو الرقعمق يتحرسَّ عىل 
هذه املجالس بعدما فقدها: »حزين أين مذ زمن/ ما لعبناه وال 
لعبوا/ ولكم بتنا عىل طرب/ ورؤوس القوم تستلُب/ وكؤوس 
وهامهم/  وانتخبناها  والطرُب/  اللذات  ملؤها  دائرة/  الصفع 
النريان  شعل  بينهم/  الصفع  وكأن  تصطخُب/  القوم  وأكف 

تلتهُب«.
وميكننا أن نستدل عىل ربط الصفع بالرقع بقول أيب الرقعمق: 
بالرقاعاِت/  بدياًل  أريد  فام  املالماِت/  ذات  يا  مالمك  ي  »كفِّ
الرطاناِت/  مزامري  تولَّت  وقد  تتبعني/  الصفع  وجنود  كأنني 

قسيس دير تال مزماره سحراً/ عىل القسوس برتجيع ورناِت«.
مجالس  عند  ينتِه  مل  بالصفع  الرقعمق  أيب  شغف  أن  ويبدو 
عيب  »ال  الصفعيَّة:  املجالس  تلك  وصفه  عند  وال  الصفع، 
تفجرُي/  الرأس  يف  ُيرى  حرضت  وقد  طربوا/  إذا  إين  سوى  يفَّ 
واألخدعان فام زاال ُيرى بهام/ لكرثة املزح توريٌم وتحمرُي/ وذا 

الفعال مع اإلعراض مطرد/ صفع ونقع وتيسري وتعسرُي«.
ل  يتحمَّ قفا  يوجد  ال  الذي  بقفاه  الفخر  إىل  ذلك  تجاوز  بل 
ة  خفَّ بنجِد/  إال  أبت  مل  برأيس/  ما  برجيل  »لو  مثله:  الصفع 
ليست لغريي/ ال أراين الله فقدي/ أصرب األرؤس يف صفـ/ ـع 

.» بال حرز وَعدِّ
أراد  من  قفا  ويهجو  ميدحه  أن  له  طاب  من  قفا  وليمدح 
وهو  أقفيتهم،  إال  الرجال  يف  يرى  ال  أصبح  وكأنه  هجاءه، 
يتخيَّلها يف طقس املصافعة األحمق. والظاهر أن أبا الرقعمق 
أصيب بالعمى يف آخر حياته بسبب هذا الصفع كام يشري يف 
مواضع عديدة، فتاب عن طقس املصافعة، لكن نفسه كانت 
تنازعه الدخول فيه كلام حرضه: »وال عذر أال أدير اللطام/ إذا 
الصفع دار وكيلِّ قفا/ وقد كنت تبُت ولكنني/ إذا الصفع دار 
أتاين الجشا/ فال ترتك الصفع جهاًل به/ فام أطيب الصفع لوال 

العمى«.
حواس  جميع  ُيشبع  كان  هذا  املصافعة  طقس  أن  ويبدو 
كان  الصفع  يف  التباري  أن  ذاك  منها،  الشّم  حتى  املتصافعني 
يف  سرّيت  فقد  الحمق/  أكرث  ا  »فأمَّ الرضاط:  يف  تباٍر  يصحبه 
بعدي  أثِر/ فمن  الحمق من  لذكر  أترك يف مرص/  البحِر/ وال 
ة الصفع/ له رأس  ليطبّيـ/ ـه يف النظم ويف النرث/ وَمن ِمن شدَّ

بال شعِر/ ومن يرضط يف الذقن/ بال كيل وال حزِر«.

والرضاط أيضاً كالصفع إذ هو محل للمدح والذم مبا أنه مجال 
الله  »لحاه  أحدهم:  واصفاً  الرقعمق  أبو  يقول  لهذا  للتباري، 
من شيخ رضوط/ ضجيج رضاطه بالنهرواِن/ ولكن رأسه جلد 

جليد/ صبور عند مختلف الطعاِن«.
ولعل هذا االقرتان بني مجالس الصفع واالستمتاع مبا فيه من 
التي  املجالس  هذه  ُيشبِّه  الرقعمق  أبا  جعل  ما  هو  روائح، 
تجلب الرسور بالبخور الطيِّب الرائحة: »يا للرجال تصافعوا/ 
متلوا  فال  كالبخو/ِر  املجالس  يف  هو  الرسوِر/  مفتاح  فالصفع 

من بخوِر«.

»كتَب الحصرُي إىل الرسير...«
واآلن نعود إىل سؤالنا األول: ما الذي يدفع أبا الرقعمق ليختار 
الذي  الرافعي  فجواب  وافر؟  عقل  ذو  وهو  طريقاً  الحامقة 
ذكرناه - وإن كان مقبوالً - فإنه ليس وافياً، ألن الحامقة عند 
إنه سلك سلوك  نقول  ليست شعرية فقط ليك  الرقعمق  أيب 
ت  الهزل يف شعره لينفق بعدما كان كاسداً، بل إن حامقته تعدَّ
الذي  الحمق  أن  أراه  وما  شعره.  عىل  تقترص  ومل  سلوكه  إىل 
الخاصة  الحمق بداللته  ليس هو  الرقعمق طريقاً  أبو  اتَّخذه 
الذي عرَّفه ابن الجوزي يف كتابه »أخبار الحمقى« بأنه خطأ 
الوسيلة مع صحة املقصود، مثل األمري األحمق الذي أراد أن 
مينع طائراً من الهروب فأغلق باب املدينة، فمقصوده صحيح 
وهو حفظ الطائر لكنه أخطأ يف الوسيلة. بل إن الحمق عند 
أيب الرقعمق داللته أعمُّ من ذلك، فهو مخالفة الطريق الذي 
يسلكه الناس، وهو طريق العقل عن وعي وإدراك، وهي داللة 
منها،  تشمل جزءاً  لكنها  لها،  تتَّسع  ال  الحمق  لفظة  أن  نرى 
ولعل أبا الرقعمق معذور يف استخدامه هذا اللفظ الضيِّق إذ 
مل يجد لفظة تتَّسع لوصف مذهبه، فاستخدم اللفظ الذي يدل 

. عىل الجزء ليدلَّ عىل الكلِّ
بعبارة أخرى، قد تكون الشهرة فعاًل حافزاً ملا فعله أبو الرقعمق 
يف شعره، لكنها ال تصلح تعلياًل لكل مخالفة قام بها يف حياته 
لطريق الناس. من ذلك مثاًل ميله إىل الغلامن الذين ذكرهم يف 
أكرث من موضع، وقد جعله هذا امليل ال يستطيب من األشياء 
إال دبرها، فقال هاجياً عضوه املذكر: »لعنة الله عليه/ وبراغيث 
الكالِب/ فلكم أوقفني مو/ قف خزي واكتئاِب/ ولكم أغلقت 
د/ بَّ عىل وجه  عينه يف كل من  باِب/  باباً/ من هواه دون 

الرتاِب/ ثم ال يرضيه منه/ غري دبر مستطاِب«.

ليس مام ميكن  للناس  الطبيعية  للميول  املخالف  امليل  فهذا 
تعليله بالرغبة يف الشهرة، كام أن لفظ الحامقة ال ينطبق عليه، 
عنا الداللة كام أرشنا سابقاً. عىل أن هذا امليل مل ُيلِغ  إال إذا وسَّ
الحمق،  مرحلة  يف  الرقعمق  أيب  عند  الطبيعي  امليل  بالطبع 
نستدل عىل ذلك بقوله يف إحدى قصائده: »أظن ودادها من 
غري نيَّْه/ وهل هي فيه إال مدعيَّْه/ فتاة ال متلُّ عذاب قلبي/ 
وال تخليه وقتاً من أذيَّْه/ وال عيش سوى تقليب بظٍر/ وثقب 
من صبي أو صبيَّْه/ عىل أين أقول بكل يشء/ سوى نيك العجوز 
القذمليَّْه/ وال ألوي عىل أحد يراين/ بعني النقص والحال الدنيَّْه/ 
بة سنيَّْه/ تشابه خلقه  اً ومجداً/ وأفعاالً مهذَّ ومن نال العال حجَّ
منه  تشاهد  والسجيَّْه/  بالنفاسة  وحسبك  حسناً/  والخلق 
النص  هذا  ففي  الكرسويَّْه«.  امللوك  وأفعال  مشمخراً/  طوداً 
نرى وجهاً آخر من أوجه الحامقة لدى أيب الرقعمق بداللتها 
ة، ففيه ُيخالف قصيدة املديح الرسمية التي تبدأ بالغزل  العامَّ
وينتهي  القول  بفاحش  هو  ليبدأ  باملدح  وتنتهي  والتشبيب 
باملديح، وهو أسلوب تجده يف عدد من قصائده. فقد يستهلُّ 
لهو،  فيه من  املصافعة وما  املدحيَّة بوصف مجلس  قصيدته 
وقد يستهل قصيدته املدحية بالهزل، وقد يجمع بينهام. يقول 
مثاًل: »كتب الحصرُي إىل الرسيِر/ أن الفصيل ابن البعرِي/ فلمثلها 
طرب األميـ/ ر إىل طباهجة بقرِي/ فألمنعنَّ حامريت/ سنَتني من 
علف الشعرِي/ ال والذي نطق النبـ/ ـيُّ بفضله يوم الغديِر/ ما 
لإلمام أيب علـ/ ـي يف الربيَّة من نظرِي«. وهذا املدح الذي ييش 
بتشيُّع أيب الرقعمق يدل عىل انتقاله إىل مرحلة الحمق بعدما 
كان يسري يف طريق الناس ويكتب الشعر كام يكتبه الشعراء 
العقالء حيث كان يفتتح قصائده الرزينة بالغزل األنثوي متهيداً 
للمدح، من ذلك قوله: »حي الخيام فإين/ مغرًى بأهل الخياِم/ 
بالراميات فؤادي/ بصائبات السهاِم/ أيام وصيل حرام/ والهجر 
ذلك  كأمنا  الغراِم/  بطول  إال  قلبي/  الله  ب  عذَّ ال  حراِم/  غري 
العيـ/ ـش كان يف األحالِم/ مل يبَق من نرتجيه/ لحادث األياِم/ 

إال ابن أحمد ذو الطو/ ل واأليادي الجساِم«.
الرقعمق  أيب  عىل  تعود  تكن  مل  العاقلة  املدائح  هذه  لكن 
بالنفع كام يبدو: »مايل بال سبب غودرت مطرحاً/ وقد حرمت 
عطاياك الجزيالِت/ ويل مدائح قدماً فيك سائرة/ مستطرفات 
بالقصائد  استبدالها  الرقعمق  أبو  فآثر  طريفات«.  بألفاظ 

الحمقاء التي يطرب لها األمري.
حامقة أخرى من حامقات أيب الرقعمق الشعرية خالف فيها 

عزيزي الله
أريد أن أعيش إىل األبد.

ال أريد جنَّتك، فأنا سعيٌد مبا أنا فيه.
ال أريد ُحْورك وال غلامنك، فلسُت زانياً وال لواطّياً

تكفيني ٱمرأٌة واحدٌة أحبُّها إىل األبد.
ال أريد َمـن يطوُف عيلَّ بكؤوٍس كأنها الدّر املكنون

فأنا إنساٌن بسيٌط جداً،
غالباً ما أُحرض الكأَس من طاولِة البار بنفيس.

ال أريد أنهاَر خمرك، فأنا أحبُّ البريَة فقط
وال أظنُّها موجودة يف قامئِة فراديسك.

ال أريد أنهاَر اللنِب
فأنـا، يا الله، ال أحبُّه.

والَعَسل ال أطيُقه أيضاً
داَع إذا تناولُته كلَّ يوٍم. ألنه ُيسبِّب يل الصُّ

أريد يا رّب أن أعيش إىل األبد
مع زوجٍة تحبُّني

وصديٍق يزورين كلَّ أسبوع
يف بيت فيه مكتبٌة عامرة
وقطٌة تتسلَّل بني الكتب.

ال أريد فاكهة تتدىلَّ فوق رأيس
، فلسُت، يا رّب، كسوالً إىل هذا الحدِّ

وال أحبُّ قضاَء الوقت ُمتَّكئاً عىل األرائِك مع املؤمنني
فامذا سأفعل معهم يا ريّب!؟

ال يعرفون هرني ميشو، ومل يسمعوا ببورخيس...
ليس هناك سينامت، يا ريّب، وال أفالم كارتون...

ات قطار، ال ثلوج تهطل عىل املنتِظرين، وال محطَّ
ال قلوب كسرية وال دموع للفراقات...

، هذه؟! فأيُّ جحيم، يا ربُّ
كاّل، عزيزي الله

أشكرَك جّداً عىل هذا الَعرِْض
ل أن أعيش إىل األبد. ُأفضِّ

وإن كان ال بّد، فَدْعني أَِصل إىل الخامسة والتسعني،
عندها سأموُت راضياً

شاكراً إيِّاَك عىل الحياِة التي منحَت،
اِب ُخِلقُت فمن الرتُّ

وإليه أعود.

عزيزي اهلل

جمال جمعة
خطوط
منير الشعراني.
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نية،  عامَّ أطلقتها  النرث،  قصيدُة  ولدت  بريوت  »يف 
منذ  بكتابتها  بدأت  بريوت.  يف  تعيش  أن  اختارت 
سنة  بريوت  يف  األول  ديوانها  ونرشت   ،1946 سنة 
ت الديوان »النشيد التائه«. مل يكن هذا اإلنجاز  1949، وسمَّ
ومل  الحر،  الشعر  يف  التفعيلة  قصيدة  إنجاز  كان  كام  سهاًل، 
ُيدَع هذا اإلنجاز بهذه التسمية أي: قصيدة النرث، إال يف أوائل 
 )1998 أفكار،  )مجلة  ملحس  لرثيا  الكالم  هذ  الستينيات«. 

تؤكد فيه أن سكَّ املصطلح تمَّ بعد نرش ديوانها بعقَدين.
لني  والحّق أن الشعر العريب، يف القرن العرشين، مدين يف تحوُّ
 -  1923( املالئكة  نازك  األوىل  المرأَتني:  تاريخه  من  ني  مهمَّ

2007(، والثانية ثريا ملحس )1924(.
بخصوص املالئكة فهي رغم اكتسابها الشهرة بعد ديوانها األول 
»الشعر  أسمته  ملا  سة  مؤسِّ لكونها   )1947( الليل«  »عاشقة 
مت له التربير النقدي  الحر« )شعر التفعيلة يف ما بعد(، وقدَّ
مة ديوانها »شظايا ورماد« )1949( بواقع عرش قصائد،  يف مقدِّ
ثم يف ديوان »قرارة املوجة« )1957( بواقع تسع قصائد، إال 
ل املهم يف تجربتها مل يكن الشعر الحر، بل طريقة  التحوُّ أن 
مراعاة  عدم  حيث  من  األولنَي  ديواَنيها  يف  القصيدة  كتابة 
الوقفة العروضية، وإمنا مراعاة املعنى وحَده يف الكتابة، كام 
الحيدري  بلند  التقطها  الخفيف  بحر  من  قصائد  يف  حصل 
هو  »هذا  قصيدة  يف  أكرث  وضحت  لكنها  مؤثِّرة،  غري  بصورة 
اسمي« )1969( ألدونيس حيث اعتمد الطريقة ذاتها يف الوزن 

العرويض وتوزيع األسطر حسب املعنى وحده.
وأستاذة  أدبية  مؤرِّخة  أنها  إىل  فإضافة  ملحس،  وبخصوص 
مت أول أعاملها »النشيد التائه« )1949( ضمن  جامعية، إذ قدَّ
تحوُّالت ما اصطلح عىل تسميته الكاتب واملؤرخ الفذ جرجي 
زيدان »الشعر املنثور« يف مقالة ُنرشت يف مجلة »الهالل« سنة 
يات بني نازك املالئكة  1905، إال أنها مل تتورَّط يف حرب املسمَّ
مَتي  يف كتابها »قضايا الشعر املعارص« )1962( إضافة إىل مقدِّ
ديواَنيها »شظايا ورماد« و»شجرة القمر« من جهة أوىل، وبني 
مجلة »شعر« ممثَّلة بجربا إبراهيم جربا الذي ناظرها يف مقالة 
من كتاب »الرحلة الثامنة« )1967( ويوسف الخال يف كتابه 

»الحداثة يف الشعر« )1978( من جهة ثانية.
عليه  ُنطلق  أن  ميكن  ما  قلب  من  ملحس  ثريا  لقد خرجت 
املنثور األوىل لدى  الشعر  الجربانية«، أي صورة  اسم »الرُبهة 
واستطاعت  الريحاين،  وأمني  زيادة  ومي  جربان  خليل  جربان 

أن تأخذ فرصة حضورها الرمزي بنرش ديوانها األول بني كوكبة 
شعراء مجلة »األديب« )1945 - 1982(، إال أنها سبقت كل 
من الشعراء: املرصي حسني عفيف )1902 - 1979(، واللبناين 
اد  فؤاد سليامن )1911 - 1951(، والسعودي محمد حسن عوَّ
الشعر  من  املزيد  إنتاج  إىل  تطلَّعوا  الذين   )1980  -  1902(
املنثور، من دون تجاهل تجاربهم رغم تباين ِنَسبها الكّمية يف 

د القوايف(. الشعر املرسل )التناظري املتعدِّ
 - ل  ُيشكِّ تجربة جيل مجهول  مع  ملحس تصطفُّ  ثريا  لكن 
املنثور  تاريخ الشعر  مهاًم يف  تيَّاراً  أبنائه -  عىل تباعد أماكن 
»شعر«  مجلة  شعراء  يسبق ضجيج  الحقاً(  النرث  قصيدة  )أو 
وخصومها، وُتعدُّ ملحس رائدتهم نرشاً: حسني مردان )1927  
مرعبة«  »صور  املنثور  الشعر  من  دواوينه  أول  يف   )1972  -
له  ديوان  أول  يف   )1971  -  1923( صايغ  وتوفيق   ،)1951(
»30 قصيدة« )1954(، وسليامن عّواد )1922 - 1984( يف أول 
 -  1920( جربا  إبراهيم  وجربا   ،)1957( »سمرنار«  له  ديوان 

1994( يف أول ديوان له »مّتوز يف املدينة« )1959(.

»النشيد التائه«
فلسطيني  ألب  املولودة  ملحس،  ثريا  السّيدة  سأدع  واآلن 
الثالثة  »كنت  ث:  تتحدَّ أصول رشكسية،  ذات  وأم  نابلس  من 
باملدرسة  التحقُت  عمري  من  السادسة  ويف  األحد عرش،  من 
االبتدائية الحكومية للبنات، وقد استأجرتها الحكومة من أيب 
مرحلة  آخر  كانت  االبتدائية  واملدرسة  ملحس،  الفتاح  عبد 
لتعليم اإلناث، وتخرَّجت منها بعد ست سنوات سنة 1938، 
األوىل،  دامئاً  االبتدائية، وكنت  املرحلة  األخرية من  السنة  ويف 
فبكيت  الثانية  املرتبة  يف  فأصبحت  اإلنشاء!  درس  يف  رسبُت 
كثرياً وهبطت الوادي الهثًة باكية ألخرب أيب... وسبب ذلك أن 
نصاً  علينا  تقرأ  كانت  املالمح  قاسية  العيَنني  جامدة  معلمتنا 
وتطلب منا أن نكتبه حرفياً بال زيادة أو نقصان! فكنت أحيد 
كان  ألنه  الدرس  هذا  أحب  ال  وكنت  أشاء!  ما  وأكتب  عنه 

ُيقيِّدين« )وليد سليامن، 2009(.
املدرسة  يف  ملحس  ثريا  للطالبة  الدراسة  مراحل  وتتواىل 
الثانوية  اإلنكليزية التبشريية املتوسطة، ثم الكلية اإلنكليزية 
للبنات يف القدس، ثم الجامعة األمريكية املتوسطة للبنات يف 
بريوت حيث تخرَّجت سنة 1945 بدرجة أوىل رشف: »خرجُت 
ن  تكن عامَّ القدس. مل  إىل  الخامسة عرشة  ن يف سن  من عامَّ

مع  )مواجهات  وَسْيله«.  الوادي  فيها  ما  أهم  قرية  سوى 
الصحافة، ثريا ملحس، طبعة خاصة، 2006(.

ويف ذلك الزمن كان ُيدرِّس فنَّ الكتابة الشاعر والكاتب رشدي 
املعلوف )والد الروايئ أمني معلوف(، وذات مرَّة طلب كتابًة 
ث  التايل يتحدَّ اليوم  الطالبات، وفوجئت ثريا به يف  حرَّة من 
يها بالدربة  عن موهبتها الشعرية قائاًل لها: »حافظي عليها وغذِّ

.A+ واملطالعة«، ثم وضع عالمة
)الجامعة  العربية  واللغة  األدب  يف  اإلجازة  ملحس  نالت 
الروح  مت رسالة ماجستري عن »أدب  األمريكية، 1947(، وقدَّ
رسالة  وأنجزت   ،)1951 األمريكية،  )الجامعة  العرب«  عند 
)جامعة  الباء«  حرف  املعاين:  »حروف  للدكتوراه  التحضري 
لندن، 1962 - 1963(، ثم رسالة دكتوراه يف األدب العريب عن 

»كشاجم: عرصه، سريته وآثاره« )الجامعة اليسوعية، 1981(.
الجامعية  بريوت  كلية  يف  العريب  لألدب  أستاذة  وعملت 
 -  1974( اللبنانية  الجامعة  ويف   ،)1972  -  1952( اللبنانية 
1995(، وبعد نهاية عملها األكادميي انتقلت بشكل نهايئ إىل 

ن عام 2002. عامَّ
وبالعودة إىل بدايات التجربة الشعرية لرثيا ملحس نقرأ قصيدة 
ضحكات  »سأضحك  الثائرة:  الشاعرة  لهذه  كنموذج  »مترُّد« 
عالية/ متأل الفضاء العاري/ وتخرتق الغيوم/ تكّر رعود الغد/ 
سأضحك... وَمن مينعني!/ أحرقُة الشمس الضئيلة؟/ أضوضاء 
ى قّويت؟/ هل يف  الناس الخافتة؟/ هل يف الشمس قّوة/ تتحدَّ
ى حّريتي؟/ إّن قهقهايت/ ألقوى من الشمس/  الناس قيٌد/ يتحدَّ

ْور!«. وصداها/ ألصعُق من نفخ الصُّ
عت حاالت التلقي لتجربة ملحس الشعرية، ففي حني كتب  تنوَّ
عنها الناقد موىس سليامن يف كتابه »خواطر يف األدب« )اتحاد 
»النشيد  عند  أبناؤنا  سيقف  »قريباً  قائاًل:   )1969 الكتَّاب، 
التائه« وقفَة الرهبة والخشوع. وغداً عندما تعود عذارى األدب 
والفن من بالد عبقر، تحمل مشالح الخز والدمقس واألرجوان 
وعبق الندِّ والبخور والعنرب، هدية اآللهة إىل املهلامت يف دنيا 
املاركيس حسني مروة هاجم  الناقد  أن  العريب«... نجد  العامل 
ديوانها الثاين »قربان« )1952(، غري أن الناقدة سلوى روضة 
املعارص حركات  العريب  األدب  قائلة: »إن كان يف  ت عليه  ردَّ
تجديدية فإن ثريا ملحس ُتعدُّ يف الطليعة« )جريدة »الحياة«، 
منذ  »قرأت  محتفياً:  الجميل  درويش  الناقد  وكتب   .)1952
»قربان«،  الجديد  ديوانها  ملحس  ثريا  األردنية  للشاعرة  أيام 
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ة  فأحسست أنني أمام اتجاه جديد، طال انتظار الشعر له. قوَّ
التقديس  ذلك  قلبها  وليس يف  الشعر،  تدخل مرسح  جديدة 
حرٍّ  انطالقة  بل  املتعارفة،  الصيغ  القدمية  لأللوان  السخيف 

سعيد« )جريدة »البالغ«، 1952(.
ث ملحس يف أحد حواراتها عن مسألة تلقي دواوينها  وتتحدَّ
الشعرية عند النقاد والقراء: »كأنهم اعتادوا عىل استمراري يف 

املسار، وعنادي يف النرش!« )مواجهات مع الصحافة، 2006(.
 )prisoners of time( الزمن«  »مساجني  الثالث  ديوانها 
أنيس  عنه  كتب  وقد   ،1956 العام  اإلنكليزية  باللغة  نرشته 
صايغ، معيداً ترجمة عنوانه عىل طريقته: »واليوم يأيت ديوان 
نخوضه  الذي  األديب،  للكفاح  جديداً  مظهراً  الزمان«  »أرسى 

وشعر  فتاة.  ناظمته  اإلنكليزية،  لغته  ديواناً 
ية وكربياء ووجدان. شعر  رصاحة وانطالق وحرِّ
من  نخبة  بها  تقوم  جديدة  نهضة  ميثِّل  فكر 

املواطنني« )جريدة »النهار«، 1957(.
كام أن شاعرتنا نرشت تجربة شعرية جديدة 
بعنوان  والشعر  التشكييل  الفن  فيها  يتحاور 
تجربة  ت  وُعدَّ قلقة« )1955(،  نفوس  »عرش 
محاورة  عرب  الحقاً  سُتكرِّرها  لكنها  طليعية، 
شعرية - موسيقية يف كتاب »عرش َمْلحنات« 

.)1962(
الكهوف«  يف  »محاجر  الرابع  ديوانها  صدور 
الكثريين،  لدى  واسعة  أصداء  القى   )1967(
قائلة:  الله  نرص  إمييل  الروائية  عنه  فكتبت 
من  كثري  يف  مزروعة  نفسها  تحس  »الشاعرة 

ة يف أرجاء املعمورة« )مجلة »الصّياد«، 1968(. املخلوقات. ممتدَّ
»ثريا  فيها:  يقول  برسالة  فلسطني  وديع  الناقد  إليها  وبعث 

ملحس مدرسة مستقلة يف أدبنا املعارص« )القاهرة، 1968(.
الديوان  أن  فيها  رأى  رسالة  يف  نعيمة  ميخائيل  فعل  وكذلك 
ثم  العربية،  املرأة  لـ»شعور مبأساة فلسطني، ومأساة  تجسيد 

مأساة اإلنسان أينام كان« )بسكنت - لبنان، 1968(.
أما الناقد أنيس املقديس الذي سبق أن امتدحها، فقد وقف 
منها موقفاً مضاداً عندما نرشت هذا الديوان كونها عادت إىل 
توظيف شعر التفعيلة يف كتابة شعرية تطلَّبت ذلك، وهو ما 
عن  فامتنعت  قولها،  حد  »شعر« عىل  مجلة  أغضب جامعة 

نرش قصيدة لها.

وكتب الناقد اللبناين إييل نارض كتابة قدحيَّة عنه: »فباألمس 
قيود  دومنا  ذاتك  أغوار  من  ينطلق  كان  ألنه  شعرك  أحببُت 
املوروثة!  بالروتينية  مباٍل  أو مجاملة. يطري عىل سجيَّته، غري 
عىل  تتسلَّط  التي  القوايف  من  قرفُت  أقول  أن  أخجل  واليوم 
)جريدة  عبيده«  وجه  يف  السوط  يشهر  كسلطان  قصائدك 

»الجمهورية«، 1968(.
وبسبب انحيازها القومي العريب، دون ارتباطها بحزب أو حركة 
أو جامعة سياسية، واجهت ثريا ملحس يف ذلك العام  )1967( 
األمريكية  الجامعة  اللبنانية يف  األقلمة  تيَّار  من  عدائياً  موقفاً 
أن  لبثت  ما  لكنها  فصلها،  قراَر  اإلداري  أصدر جهازُها  حيث 
د الفصل عام  عادت إىل الجامعة بقرار املحكمة، قبل أن يتجدَّ

1972 عرب نقض الحكم، فغادرتها إىل الجامعة اللبنانية.
ذكرت ثريا ملحس، يف أكرث من حوار، أنها بقدر تأثُّرها بشعراء 
العربية الكبار: املتنّبي، املعّري، وابن الفارض وكشاجم، تأثَّرت 
بشعراء املهجر األمرييك، وتابعت تجربة تطوير الشعر العريب، 
جريدة  يف  الحاج  أنيس  مع  املقاالت  كتابة  تبادلت  حيث 
نًة تنظريه لقصيدة النرث يف ديوانه »لن« )1960(،  »النهار«، مثمِّ
بني  الكتابة  تجربة  يف  شعري  كمعادل  أدونيس  إىل  ناظرًة 

التفعيلة وقصيدة النرث.
يف رسالتها للدكتوراه، والتي طالت لعقد كامل، تتبَّعت ملحس 
املواهب  من  ن  املكوِّ اسمه  رسَّ  لتفكَّ  كشاجم  الشاعر  حياَة 
التي برع فيها: الكاف - كاتب، الشني - شاعر، األلف - أديب، 

وضع  من  نت  متكَّ وقد  موسيقي.   - وامليم  جديل،   - والجيم 
1700 صفحة عن هذه الشخصية املجهولة.

رشط العاطفة
ن، ترقب تغريُّ املدينة مثلام  اليوم، تعيش ثريا ملحس يف عامَّ
رصدها عبد الرحمن منيف. تنظر إىل سنوات حياتها يف القدس 
بني  كتبتها  التي  الشعرية  نصوصها  وترتِّب  ولندن،  وبريوت 
أواسط الثامنينيات ومنتصف التسعينيات، وقد أصدرت العام 

الفائت املجلد األول من أعامل الشعرية.
يف كتابها »نسامت وأعاصري يف الشعر النسايئ العريب املعارص« 
الناقدة  قالت   )1980 والنرش،  للدراسات  العربية  )املؤسسة 
ملحس:  ثريا  تجربة  عن  غريب  روز  اللبنانية 
»مذهبها يف الشعر منسجم مع موقفها الثوري 
فوران  رأيها  يف  الشعر  والسدود.  القيود  من 
عاطفي. غليان يف الصدر. ثورة يف الفكر. )...( 
إذا  منثوراً  حراً  يكون  أن  يستطيع  فالشعر 
قها. وكان موجزاً  العاطفة وتدفُّ عربَّ عن زخم 
تصوير  فيه  الوحي.  بوضامت  شبيهاً  متوتراً 
تعوِّضه من  لفظية  وبيان وتقطيع وموسيقى 
ع شعرها بني  الوزن والقافية. لذلك نراها ُتنوِّ
منثور ومنظوم، ُيراعي حركة النفس، وحاجتها 

إىل التبديل«.
 ،2006 سنة  تاييك«  »بيت  يف  تكرميها  وبعد 
السوري صبحي حديدي يف مقالة  الناقد  رأى 
النرث:  قصيدة  وريادة  ملحس  »ثريا  بعنوان 
ظاهر الشكل وباطن املضمون« أن »جزءاً غري قليل من حركيَّة 
الحداثة يف مطالع وأواسط القرن العرشين اعتمد عىل إعادة 
كتابة صورة املرأة، بقلم املرأة عىل وجه الخصوص، ويف سياقات 
ها يف قلب حروب الحداثة. ولقد حدث مراراً  إعادة إدراج نصِّ
أن املرأة الكاتبة خاضت معارك مزدوجة الطابع: حول حيازة 
مواطنة  بوصفها  للمرأة  اإلنسانية  والحقوق  املدنيَّة  يات  الحرِّ
النشطة  املساهمة  واجب  وحول  املجتمع،  حياة  يف  مشاركة 
يف تطوير األشكال واملضامني وتنشيط روحية الحداثة إجامالً. 
وهذا هو جوهر املوقع الذي ينبغي أن تشغله ثريا ملحس، 
إذا شاء النقد العريب تصحيح ما لحق بهذه املبدعة الكبرية من 

إجحاف بالغ«.

ثريا ملحس،
رسم: عبدالله أحمد.
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باألمس فقط - فعلياً ليس باألمس لكن لعيلِّ أتوفَّق 
ببداية سكسّية - مررُت عىل مكتبة، وفيها مشيت 
تحديداً،  الربيطانية  األجنبية،  الصحف  قسم  إىل 
يف  ذكرتها  التي  تلك  أبداً  تشبه  ال  أنها  إال  مازوشية  مامرسة 
إلحدى  ثقايف  ملحق  ح  تصفُّ ت  خصَّ والتي  السابقة  املقالة 
ح الصفحات  الصحف العربية، بل إن املامرسة هنا تخّص تصفُّ
واملالحق الثقافية لصحف بريطانية، وذلك ملا فيها من تذكري ال 
بامللحق )العريب( عينه فحسب، بل بجميع الصفحات واملالحق 

الثقافية لجميع الصحف يف بالدنا. وهنا البؤس.
»ذا غارديان«، »ذا تيليغراف«، »ذا صنداي تاميز«، عند هذه 
األخرية وقعُت عىل ملحق ثقايف من 61 صفحة، صفحة تنطح 
الصحف،  لهذه  االلكرتونية  املواقع  عىل  إذاً  فألتكلَّم  صحفة. 
وال  الوقت  من  الكثري  أملك  لن  كوين  الثقافية.  لصفحاتها  أو 
ة وال الرغبة - بعد تجربة الـ61 صفحة - يف املرور عىل  الهمَّ
به  بأس  ال  الع  اطِّ عىل  وكوين  داً،  مجدَّ ورقياً  الصفحات  تلك 
االلكرتونية وصفحاتها  الصحف  تلك  يومي عىل مواقع  وشبه 

الثقافية.
مباذا أقارن الصفحة االلكرتونية للصفحات الثقافية يف جريدة 
الصحف  يف  لكنَّ  أسامء،  أذكر  لن  مثاًل؟  غارديان«  كـ»ذا 
العربية )املعدودة جداً( الجديرة باملتابعة، تحديداً التي أتابع 
وكساًل  سذاجًة  االلكرتونية،  مواقعها  عرب  الثقافية  صفحاتها 
اً، وتالياً يف  ظاهَرين أوالً يف رّص املواد فوق بعضها البعض رصَّ
عدم وضع تصنيفات لهذه املواد. وحني أصل يف الحديث عن 
»ذا غارديان« ستتوضح فكرة التصنيفات. أعرف أن األمر يرجع 
كذلك إىل التصميم األسايس ملوقع الجريدة )العربية( بالكامل، 
م املوقع عىل الشبكة، لكن األمر يتطّلب اهتامماً  وبالتايل ملصمِّ
أكرث من اإلدارة والتحرير ال يقّل عن االهتامم )يف حال وجوده 
فعاًل( باإلخراج الفني للجريدة عىل الورق، ألن الجميع يعرف 
حون نسختها االلكرتونية،  أن أغلب قّراء الجريدة يتصفَّ جيداً 

ال الورقية.
الصفحات  نوعية  من  بعد  أنتِه  )ومل  الكم  إىل  بالنسبة  أما 
صفحات  أتابع  التي  الصحف  معظم  يف  فليس  ومضمونها(، 
كانت  وإن  واحدة،  فهي صفحة  ُوِجدت،  وإن  يومية.  ثقافية 
اثنَتني يكون أبو زيد خالها. أما املالحق األسبوعية - إن ُوِجدت 
- فعدد صفحاتها لن يزيد عن عدد صفحات الثقافة اليومية 

يف صحيفة إنكليزية.

فوق  املواد  رّص  أمر  ُيزعجني  عندنا،  املواقع  إىل  وبالعودة 
بينام  اتُّفق،  وكيفام  نة(،  )املدوَّ »الْبلوغ«  مثل  البعض  بعضها 
نجد وعياً لدى اآلخرين بأهمية املوقع االلكرتوين يف املؤسسة 
الصحافية وبإمكاناته، ما يتطلَّب مقاربة صحافية مختلفة عاّم 
الجاملية  بني  بالجمع  املوقع  تصميم  الورقية:  النسخة  يخصُّ 
ح،  التصفُّ وسهولة  الصفحة  عىل  املواد  ترتيب  والبساطة، 
الخاصة  التقارير  إرشاك  والتفاعلية،  االلكرتونية  الخدمات 
الصفحة،  مواد  بنية  يف  »يوتيوب«  من  ولقطات  املصّورة 
الصحيفة  خارج  من  تكون  قد  لصفحات  بية  تشعُّ ارتباطات 
كـ»فيسبوك«  االجتامعية  امليديا  تفعيل  أوسع،  الع  نفسها الطِّ
لألخبار  مساحة  فرد  بلس«،  »غوغل  وحديثاً  و»تويرت«، 
الرسيعة 24/7 والتي لن تنتظر صدور الصحيفة يف اليوم التايل 
أو بعد عطلة ما، وأمور أخرى توّسعوا بها )يف بريطانيا مثاًل( 
وا مرحلة املامرسة العملية يف الصحف إىل الدراسة  إىل أن َتعدُّ

األكادميية للصحافة االلكرتونية واالجتامعية...
أما عن تصنيف املواد، ومضمون الصفحات، ففي نظرة رسيعة 
عىل صفحة »ذا غارديان« الثقافية، وهو ما قد نجده يف غريها 
املحرِّرين  باختيارات  تبدأ  أنها  نجد  األوروبية،  الصحف  من 
املواد  تتواىل  ثم  الصفحة،  يف  رئيسيَتني  تكونان  َتني  مادَّ ألهم 
ع عنها أخرى ثانوية: فنون وديزاين  يف تصنيفات رئيسية تتفرَّ
سينام  أطفال...(،  كتب  )مراجعات،  كتب  تصوير...(،  )فن، 
ألسطوانات  )مراجعات  موسيقى  ملتيميديا...(،  )مراجعات، 
تلفزيون  رقص...(،  )مرسح،  عروض  حيَّة...(،  لعروض  وأخرى 
ثانوية  وراديو )مهرجانات، جوائز...(، ويف جميعها تصنيفات 
عّدة منها أخبار وحوارات ومقاالت، إضافة إىل املدّونة حيث 
ُتعرض جميع مواد التصنيف الرئييس. ومثة تصنيفات رئيسية 
ثقافية...  مبهرجانات  الخاصة  املوسمية  كالصفحات  أخرى 
مثة صفحات  الرئيسية  التصنيفات  هذه  من  لكل  و)لألسف( 
ممتلئة باملواد، يتعّذر مقارنتها بصفحات ثقافية كاملة ألعداد 

أسبوع كامل يف جريدة عربية.
وإمعاناً يف بؤسنا، سأكمل الحديث.

يف  باملواد  املرفقة  بالصورة  اهتامم  أي  فيه  نجد  ال  وقت  يف 
صحفنا، تعبق صفحة »ذا غارديان« الثقافية بالصور، منتقاة، 
ة. عىل األقل موجودة! ومن مواد قد تكون  مميَّزة، مالمئة للامدَّ
األهم يف كلِّ من التصنيفات التي ذكرُتها آنفاً، تحوي الصفحة 
ة. أما يف منت الصفحة،  عموداً مستقاًل، مع صورة وعنوان املادَّ

املواد  لكنها  إلخ،  مرسح...  موسيقى  نفسها:  فالتصنيفات 
األحدث، والصور حارضة دامئاً. وال بّد من ذكر أن يف صفحة 
مشابهة،  ملواد  أخرى  لصفحات  روابط  مثة  بعينها،  مادة  كل 

الطالعات أوسع، ألخبار أحدث، ألجندة ثقافية وغري ذلك.
ننزل قلياًل يف الصفحة لنجد »الجميع يتحّدث عن...«، وهي 
مساحة تفاعلية يف الصفحة تقوم عىل تعليقات القّراء وآرائهم 
يف كل ما يخصُّ مواد الصفحة والحياة الثقافية إجامالً، وأرجو 

يه صحفنا »بريد القّراء«. أال ُتشبِّهوا ذلك مبا ُتسمِّ
الرئيسية  التصنيفات  فيها  »نّقادنا«،  هي  أخرى  مساحة  ثم 
صني. وميكن  نفسها، ويف كل منها مقاالت نقدية لنّقاد متخصِّ
ُتصفُّ  الناقد، حيث  اسم  أو عىل  نفسه  التصنيف  النقر عىل 
أسامء النّقاد )أو كّتاب األعمدة( إىل جانب صور وأسامء نّقاد 
فلكّل  بكّتابها،  الصفحات  اهتامم  نلحظ  هنا  األحدث.  املواد 
للجريدة( إىل جانب اسمه.  ر خصيصاً  كاتب مثة صورة )ُتصوَّ
أما بالنسبة إىل النّقاد - كتَّاب األعمدة، فإضافة إىل الصورة يف 
مخترصة  سرية  مثة  الجريدة،  يف  منهم  لكّل  الخاصة  الصفحة 
ورابط لصفحة الكاتب)ة( عىل »تويرت«، وصور ألغلفة ما ألَّفوا 
من كتب وروابط عنها لصفحات من الجريدة نفسها. حسناً 
وال بّد من التنويه بأن للجريدة دار نرش لها موقعها االلكرتوين 
الخاص كذلك. لكني لن أتكلَّم )رأفة يب وبكم( عن الهدايا التي 

ترافق الصحف من أسطوانات وأفالم وُكتيِّبات وكتب...
ثم مساحة أخرى هي »امللتيميديا األحدث«، تحتوي تصنيفات: 
اختيارات املحرِّرين، فيديو، صوت، صور. ثم ُمربَّع يحوي املواد 
األكرث مشاهدة، واألجدد... ومربَّع آخر يحوي أجندة ثقافية يف 

البلد، بل وُيوفِّر خدمة رشاء التذاكر من خالله.
بريطانية،  لجريدة  ثقافية  صفحة  عىل  رسيعة  نظرة  هذه 
نوعّية الحرب والورق يف نسختها الورقية متواضعة إذا ما ُقورنت 

طة الحال. بنوعية الورق والحرب يف جريدة عربية متوسِّ
الصحافة  عىل  النقدية  املالحظات  بعض  كتبت  قد  كنت 
الثقافية العربية، كمنهج ومحتوى وشكل، ألصوغها يف فقرات 
هنا، لكن صفحة ثقافية لجريدة هي فقط مثال لكثري غريها - 
ليس عندنا - استحوذت عىل كامل املقالة. علاًم بأين مل أحرص 
م نظرة شاملة لها )قد أصوغ املالحظات يف مقالة  عىل أن ُأقدِّ

منفصلة(.
لكني  للمقالة،  سكسّية  بل  سة  متحمِّ بداية  تقديم  حاولُت 

انتهيت ُمحَبطاً كالعادة.

عن الصفحات الثقافية غير العربية

سجال

سليم البيك

املّيت املرح
يف أرض خصبة ومليئة بالحلزون
أريد أن أحفر بنفيس قرباً عميقاً

حيث أستطيع عىل مهل طرح عظامي الهرمة
والنوم يف النسيان كقرش يف البحر.

أكره الوصايا وأكره القبور،
ل دمعة من العامل، بدالً من أن أتوسَّ

حياً، سأؤثر حث الغالبان
عىل إدماء كل أطراف هيكيل القذر.

رفيقات سود، بال سمع وال برص، أيتها الديدان
انتبهن مليِّت حرٍّ ومرح قادم إليكن،

حكيامت منغمسات يف امللذات وابن للعفن.

عرب خرايب انطلقن إذاً بال ندم،
ثنني، أما يزال بعض العذاب، بعُد وحدِّ

لهذا الجسد الهرم، املنعدم الروح وامليِّت بني املوىت؟

إىل األكرث مرحاً
إن رأسك، وإمياءتك، ومظهرك

رائعٌة كمنظر رائع،
والضحك يرتاقص عىل ُمحيَّاك

كريح نديَّة يف سامء صافية.

والحزن العابر الذي تالمسني
ُفنِتَ بالعافية

املتدفِّقة كضوء
من ساعَديك ومنكَبيك.

إن األلوان الباهرة
عني أناقتك التي بها ُترصِّ
تقذف يف خيال الشعراء

صورة للورد الراقص.

هذه الفساتني الخرقاء هي رمز

لروحك املتنافرة األلوان؛
يا أيتها املجنونة التي بها أنا مجنون،

أكرهك بقدر ما أحبُّك!

أحياناً، يف حديقة جميلة،
حيث كنت أجرُّ وهني

أحسست، كسخرية،
بالشمس متزِّق صدري؛

والربيع والخرضة
كثرياً ما أهانا قلبي

الذي عاقبته فوق وردٍة
وقاحُة الطبيعة.

هكذا، أردت، ذات ليلة
حينام حانت ساعة امللذات،

نحو كنوز شخصك
كجبان، الزحف بال ضجيج،

ألجل أن أعاقب غريزتك املرحة،
ألجل أن أمزِّق صدرك املغفور له،
وأن أُحِدث من خارصتك الحائرة

راً، جرحاً عريضاً وُمقعَّ
وعذوبة ُمدوِّخة!

عرب هذه الشفاه الوليدة،
األكرث صخباً وجامالً،

أنفث فيك خبثي، راهبتي!

شتَّى

»الميت المرح« و»األكثر مرحاً« لبودلير

ترجمة: صالح أيوب

ْف من الَعَتمة. أضْف بعض النَّزَق  لتكون أكرث مكراً من الشعر، َتخفَّ
لرُتِبَك الربودة امُلزمنة يف رأسك، ليس دفاعاً عن شعر مقهور، أو فكرة 
مكبوتة، وال عن اللغة الصامتة من الحنني يف برد األقبية، بل بحثاً عن 

مسقط اللفظة الفاعلة...
كب، كام النََّفس امُلنعش،  ة السَّ احة باملاء، املمهورة بلذَّ عن القصيدة الزرقاء، النضَّ
املباغت لليباس؛ املتمرِّدة عىل الغنائية، بإيقاعها املائج. تلك القصيدة ستأخذك 
ز، رصنٌي أّما املخرج فهو آمٌن،  بصورها املعزولة بالزرقة إىل قصائد مدخلها ُملغَّ

بني شطآن تقرتب، وتبتعد، حسب مهارة الرَّشق و الحْدس.
هزَّاتها املتواترة اللَّينة والقاسية، ومضاٌت تستبرُص مياهاً أخرى أكرث زرقة.

فيام القصيدة العارية من كل يشء، ما عدا أنها قصيدة، تتكتَّل لتنفرط، وتنفرط 
لتتكتَّل، لغتها حيَّة، َولود. خيطها الرسِّي يغيب ويظهر ليفضح ال غرضيَّتها، وال 
منطقيَّتها، التي تعني املنطق كّله، وهنا تحديداً تكمن مهارة خلق الالموجود - 

أي الطرق والنبش يف أزمنة خارج األزمنة الباهتة.
بالهدم والبناء،  ُة استقصاء املتاهة املمهورة بالرصِّ والَحْبك، وأحياناً  بل هي لذَّ
والذهاب إىل الالحدود للفتك مبا هو بارد، كام القفز يف الفراغ، حيث األمان كّله 
به إىل أن ينفر من ذاته، وكأّنها  البليد وُتعذِّ يف الالأمان. بفوضاها تقتل الحّس 

ُتساير شذوذ الهدف للوصول إىل الذروة.
أسباب  كل  من  العارية  الصورة  وهج  أمام  يتناوبان  والبرص  البصرية  أحياناً 
وجودها. أو أن النسق املؤمل لحقٍّ مرتوك، أو رمبا مسحوق. هو الذي يجرُّنا لكتابة 
قصيدة بال سقف. وكأّننا نخون ونحن ندري، مدفوعني بطزاجة التجريد املسبوق 

بانتفاضة اللغة، ومسكونني برغبة إذاللها، ولو أننا ال مننحها الكثري.
ر أو لُتلقي بحصاك عىل رؤوس صلدة سَتضحك كطفل شقي  عندما تكتب لتتندَّ
ركبتاه داميتان عىل الدوام، أما أن تستنطق الصمت فتلك مكيدة ستلتفُّ عليك 

لتستفزَّ عجزك.
أمام هذه الخلخلة الكتيمة الصوت - مع أنها متلك الكثري من الحواس - سرُتمى 
أّيها الشاعر املسكني يف الصدع متاماً، وأنت عليك به... بأسيدك وحدك سُتذيبه 

لتذوق ترفاً مل تعرفه سابقاً.
الرتف املقلوب عىل ظهرِه، الغارق يف الرمزية املشطورة بني ما هو ُمحبَّب، وما 

هو بارٌد وفّظ.
هنا فقط ستأتيك القصيدة حرًَّة من كل يشء حتى منك حاملا تغادرك.

من  هرباً  وآمٌن  شهيٌّ  ارتجاٌج  يكفيك  كلِّها،  بشظاياك  لها  ُتحمِّ أن  عليك  ليس 
التجديد الرخو أو من هوس املعنى الفارغ أكرث األحيان.

بأصابع  الحكاية  فانوس  لفرِك  أو  البكِر،  الزبِد  للعِق  خيالك  سيستبسل  هنا 
ققة. متشِّ

س. ى بالنخر املقدَّ ة الكلمة، أو مبا ُيسمَّ كأنك متّس شيطان الشعر بنبوَّ
»أّيها الشعر املجُد لَك« دامئاً.

أكثر مكراً من الشعر

لينا شدود
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مجال  يف  ازدهاراً  الحديث  البرشّي  التاريخ  عرف 
ُتعانيه  ما  إىل  غالباً  السبب  ويعود  األقلّيات.  أدب 
والنُّظم  القواعد االجتامعية  اختالل يف  األقلّية من 
التي ُتجرَب عىل تبنِّيها. لذلك يسعى أدب األقلّيات عموماً نحو 
أدب  لغة  ال  حياة  لغة  فهو  الصغرية،  القوميَّة  الُهويَّة  تثبيت 

فقط. 
والييديش كانت لغة ُهويَّة بلهجات وقوانني تحكمها طبيعة 
اليهود  احتكاك  بحكم  وغريها،  السالفيَّة  اللغات  من  التأثر 
وسط  واحدة  وهي  فيها.  يسكنون  التي  املناطق  بسكان 
الفرنسية  اليهودية  )مثل  األشِكناز  اليهود  أنتجها  ة  عدَّ لغات 
العربّية(  واليهودّية  اإلسبانّية  واليهودّية  اإليطالّية  واليهودية 
الداخل من  وتحفظ وحدة  اليومّي  تواصلهم  تحفظ  كوسيلة 
تحديداً  بينها،  عاشوا  التي  األخرى  املجتمعات  يف  االندماج 
خطاب  لغة  الييدّية  اللغة  كانت  وقد  أوروبا.  ورشق  وسط 
اليهود منذ استيطانهم يف رشق أوروبا يف املراحل املتأّخرة من 
لغة  لتصبح  تدريجاً  بتطويرها  قاموا  حيث  الوسطى،  القرون 

أدبّية مستقّلة يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش.
كان  عرش  السادس  القرن  أواسط  يف  الييدّي  األدب  ونشوء 
التقاليد  عامل  يف  الذي حصل  للتفّكك  ومبارشة  حتمّية  نتيجة 
الذي انتمت إليه يهودّية أوروبا الرشقية. ارتكز هذا العامل عىل 
الحاخامات واألحبار كسلطة ُعليا يستمدُّ منها الشعب رشعّيته 
وإميانه وحياته الروحانية التي كانت محور اهتامم اليهود يف 
أوروبا كأقلّية كانت ُعرضة لالضطهاد يف عصور مختلفة. وقد 
نشأ هذا األدب أساساً بسبب صعود حركة الهسكاله اليهودّية، 
تبنِّي  إىل  دعت  التي  اإلصالحية  األشِكناز  اليهود  حركة  أو 
اإلصالح  عملية  من  كجزء  الغربية  والثقافة  والعلامنّية  العلم 
االجتامعي والفكري لهذه األقلّية. كان من الطبيعّي أن يتولَّد 
رشٌخ بني طبقَتني أو حركَتني تنتميان إىل تيَّاَرين إيديولوجيَّني 
متناقَضني: ففي مقابل حركة الهسكاله، مثة حركة الحسيديم، 
التي امتلكت وقتها قاعدة شعبّية  الدينّية الصهيونّية  الحركة 
من  كيانها  عىل  خوفاً  النورانيني  عاة  الدُّ حاربت  والتي  كبرية، 
االنقراض. لكن يف الثلث األخري من القرن التاسع عرش، ومع 
نجاح انتشار فكر حركة الهسكاله وصعود نجم كتَّابها، تولَّد ما 
ى بالييدّية أو ما ُيعرف بـ»yiddishkayt«. كانت البداية  ُيسمِّ
إىل  ثّم  أمريكا،  إىل  انتقلت  ما  ورسعان  أوروبا،  رشق  دول  يف 
جميع أنحاء العامل بفضل مراكز الهجرة اليهودية التي ظهرت 

مة، وانتهاًء باملحرقة. مع ظهور املذابح املنظَّ
امتاز اليهود بكونهم ثنائيي اللغة منذ قرون طويلة. وعىل الرغم 
الخطاب  أن  إاّل  الصلوات عندهم،  العربّية كانت لغة  أن  من 
اليومّي للمثّقفني واملتعّلمني كان يف البدء باللغة اليونانية، ثّم 
فيلو  أمثال  من  يهوداً  مؤرّخني  أن  حّتى  الالتينية.  إىل  انتقل 
وجوزيفس أرَّخوا باللغة اليونانية والالتينّية، وال تخفى حقيقة 
كتابة العديد من العلامء اليهود باللغة العربّية، أي لغة الدولة 
أو املنطقة التي عاشوا فيها. فحيثام كان اليهود، كانت لديهم 
القابلّية لالندماج )النسبّي( يف املجتمعات األخرى وتبنِّي لسانها 
وحتى لهجاتها، ويف الوقت نفسه الحفاظ عىل اللغة العربّية 
كأقلّية  اليهود  إن  القول  ميكن  لهذا  وروحانيات.  دين  كلغة 
الحفاظ  مع  كبرية  ثقافة  اكتساب  يف  نجحوا  العامل  يف  صغرية 
عىل لغتهم وُهويَّتهم كأقلّية. وقد اعتاد اليهود منهجية حشو 
بالعربية،  اختالفها  عىل  جريانهم  من  اكتسبوها  التي  اللغات 
الكلامت  بنقل  أو  اإلسبانية،  أو  اإليطالية  أو  الفرنسية  سواء 
املحلية بلهجتها إىل العربية، ما ولَّد انحرافاً تدريجياً عن هذه 
مع  ما حصل  هذا  بهم.  لغات جديدة خاصة  وخلق  اللغات 
ست عىل قاعدة اللغة األملانية املتوّسطة -  الييديش التي تأسَّ
العليا والتي ُأدخلت إليها العربية مع اختالف لهجات اليهود 
جديداً  بدائياً  لتتَّخذ شكاًل  الغرب،  الرشق ومن  القادمني من 
واآلرامية  واألملانية  العربية  مصادر  فيه  تندمج  قالباً  ولتصري 
منطقة  اليهود  استيطان  مع  والالتينية.  السالفية  واللغات 
وإيطاليا  فرنسا  من  كّل  وهجرانهم  الراين  وإقليم  اإللزاس 
واليهودّية الفرنسية، أو ما ُيدعى »العز« واليهودية اإليطالية، 
تبنَّى اليهود اللغة األملانية القدمية، وبعملية تدريجّية اكتسبت 
لهجة ذات طابع يهودي لها قوانني لغوية داخلية تحكمها - 
هي اليديش - وذلك يعود إىل طبيعة انغالق املجتمع اليهودّي 
كأقلّية داخل نفسه. ومع الوصول إىل القرن الثالث عرش كان 
اللغات السالفية رشق أوروبا بحكم  اليهود قد انكشفوا عىل 
م لغة الييديش إىل لهجَتني:  هجرتهم إىل هناك، األمر الذي قسَّ

واحدة بخواّص رشقية سالفية، وأخرى بخواص غربية أملانية.
تحوَّلت لغة اليهود األشِكناز )اليهودية األملانية( إىل لغة الثقافة 
والفكر واألدب، لغة رسميَّة ليهود دول رشق أوروبا ووسطها، 
لغة وصل عدد الناطقني بها قبل املحرقة إىل ما ُيقارب العرشة 
ماليني شخص. لكن األدب الذي ُكتب بهذه اللغة اقترص عىل 
عندما  عرش  التاسع  القرن  نهاية  حتى  فقط  النساء  مخاطبة 

تحوَّلت هذه اللغة إىل قناة االتِّصال الرئيسية بني كتَّاب الحركة 
التنويرية )الهسكاله( وبني الناس الذين مل تكن اللغة العربّية 
أهمّية  اكتسب  األدب  إن  القول  وميكن  قط.  خطابهم  لغة 
سوا لهذا األدب،  ة مع ظهور كتَّاب الجيل األّول الذين أسَّ خاصَّ
وأهّمهم: شولوم ياكوف أبراموفتش )مؤسس الساتريا يف أدب 
الييديش(، شولوم إليخيم )صاحب الفكاهة السوداء(، وأيزاك 
اليب برييتس )مؤسس أدب الييديش الحديث(. ثّم ظهر أهّم 
أمثال  من  املتحدة  والواليات  السوفيايت  االتحاد  يف  أعالمهم 
روزنفيلد ويهواش وبينسيك ورايزن وآش وهريشباين وبريغلسن 

واألخَوين زنغر.
مل تكن حياة اليهود داخل الغيتوهات، وال داخل املجتمعات 
التي اختلطوا بها يف وسط ورشق أوروبا تحديداً، سهلة، وذلك 
لطبيعة تركيبة الشخصية اليهودية التي تنغلق عىل ذاتها خوف 
داخل  لكن  واالجتامعي.  السيايس  القمع  إىل  إضافة  الذوبان، 
الحسيديم  بني  واسع  رصاٌع  نشأ  الصغرية،  عات  التجمُّ هذه 
)مجموعة العلامء واملتعّلمني الذين انكّبوا عىل دراسة التلمود 
والتعبُّد حّتى امتّد فكرهم الدينّي ليشمل العاّمة( وبني كّتاب 
التعاليم  من  أفرادها  انعتق  التي  التنوير  )حركة  الهسكاله 
قطبّية  خلق  ما  الغربيَّني(،  والثقافة  بالفكر  متأّثرين  الدينّية 
باإلصالح  الهسكاله  حركة  قادة  مطالبة  بسبب  الطابع  حاّدة 
الحاخامات  وسلطوّية  الدين  خرافات  من  الناس  وتحرير 
واألحبار، ما اضطرّهم إىل االنتقال من اآلرامّية والعربّية - لغة 
نوا من  الكتب والثقافة، إىل الييديش - لغة العاّمة حّتى يتمكَّ

مخاطبة الناس والوصول إليهم عرب لغتهم.
عت حركة الهسكاله، التي نشأت يف أوروبا مقابل الحركة  شجَّ
الحسيدّية، اندماَج اليهود يف مجتمعاتهم، وال شّك أّنها دعت 
الدين  مبدأ  مع  تناقضت  التي  العلامنّية  إىل  األمر  نهاية  يف 
الحسيديم. تجىّل ذلك  التي غّذتها حركة  الخرافات  وحاربت 
من خالل كتابات األدباء الييدّيني الذين تأّثروا باألدب األورويب 
والنقد  الرتبوّية  بني  متازج  أدبّية  فسيفساء  خلق  يف  ونجحوا 
االجتامعّي والديني والباروديا والساتريا والفكاهة السوداء وما 

إىل ذلك يف وصف الحياة اليهودّية رشق أوروبا وخارجها.
كان أّول من نجح أدبياً يف اكتساب جمهور واسع لشعره هو 
قصائده  متحورت  والذي   ،)1890  -  1823( غوردون  ميخل 
بكونهم  افتخارهم  التنازل عن عقدة  اليهود عىل  حول حّض 
»الشعب املختار« والعمل عىل اكتساب ثقافة علامنية عاملّية. 

الييديش... أدب األقلية الحي

إضاءة

ريم غنايم

وتسونزر  غولدفادن  هم:  القامئة  إىل  ُيضافون  آخرون  شعراء 
وغناؤها  تلحينها  تّم  قصائَد  كتبوا  حيث  وآرشافسيك،  وبارك 
لتكسب قاعدة شعبّية بني صفوف العاّمة. سيمون فراغ )1860 
- 1916( كان أيضاً شاعراً متّتع بقيمة شعرّية كبرية حيث بدأ 
عىل  داً  مشدِّ الييديش  إىل  تحوَّل  ثم  بالروسية  الشعر  بكتابة 

إبراز آالم اليهود يف العامل نتيجة القمع واملالحقة.
كتَّاب  أبرز  من  واحداً  كان   )1915  -  1839( لينتسيك  يوئل 
الييديش يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش. وكان، ككثري 
بالعربية  الشعر  كتب  وقد  األحبار.  ألحد  ابناً  الشعراء،  من 
»الشباب  ذايت  السري  بكتابه  أعامله  وتوَّج  معاً.  والييديش 
الحركة  من  وسخريته  امتعاضه  فيه  أبدى  الذي  البولندّي« 
الحسيدّية وحاخاماتها، مستخدماً أسلوب املبالغة والجروتسك 
تصبح  حيث  واملواقف،  للشخصّيات  امليلودرامّي  الوصف  يف 

الكتابة الروائّية تعبرياً عن الوضع الغرائبّي للواقع.
أما شالوم ياكوف أبراموفتش، أو املعروف باسم إحدى شخصّياته 
»مندل موخر سفاريم« )1835 - 1917(، فهو أحد أهّم الكّتاب 
سني لهذا األدب  الذين ملعوا بلغة الييديش، بل وُيعترب من املؤسِّ
عىل الصعيد الفنّي. ورغم اتساع معرفته وإملامه بالعربية، فلم 
ة )الييديش( ألن  يكن أمامه من خيار إال أن يكتب بلغة العامَّ
ن كتَّابها  العربية مل تكن متتلك بعُد القاعدة الشعبية التي مُتكِّ
من نرش أدبهم بها. ومل يكن أبراموفتش ينظر بتعاٍل إىل لغة 
ة، لكنه يف الوقت ذاته حاول االمتناع  الييديش كونها لغة العامَّ
اللغة  خواص  أخذت  )التي  »املؤملنة«  التعابري  استخدام  عن 
األملانية( ووضع أسساً حازمة للكتابة بلغة الييديش لتصري لغة 
األدب ال لغة الشارع. وقد عربَّ أصدق تعبري عن حياة اليهود يف 
النقد اإليروين بخلقه لشخصية  العامل والغيتوهات، مستخدماً 
مندل بائع الكتب، إىل درجة أنه نسَب هذا االسم إىل نفسه 

له إىل اسمه األديّب املعروف به. وحوَّ
الكتَّاب  أهم  من  فُيعترب   )1916  -  1859( إليخيم  شالوم  أما 
بسبب  وذلك  أهّمهم،  يكن  مل  إن  الييديش،  أدب  ساحة  يف 
الحياة  وصف  عملّية  يف  القامتة  الفكاهة  إنتاج  عىل  قدرته 
والشخصيات اليهودية. وبدأ إليخيم الكتابة باللغَتني الروسية 
والعربية قبل أن يتحوَّل إىل الييدية. وقد نجح يف أن يكون أكرث 
ومواضيعه  لغته  بحكم  الييدّي  لألدب  ومتثياًل  شعبّية  الكتَّاب 
التي كانت تخاطب جّل الرشائح. هاجر إليخيم إىل أمريكا عام 
التاريخ بعاَمني فقط، إال أنه  1914، ورغم أنه تويفِّ بعد هذا 

ساهم يف عملية التعريف باألدب الييدّي )يف مجاالت الرواية 
والقصة واملرسحية وحّتى قصص األطفال( يف أمريكا، وتأثَّر كتَّاب 
آخرون بأسلوبه األديّب ومواضيعه، أمثال أيزاك باشيفيس زنغر. 
وقد تناول إليخيم حكايات املهاجرين ومشاكلهم األساسية يف 
الحياة  مواجهة  يف  األبناء  مع  اآلباء  ورصاع  االندماج  مواجهة 

الجديدة التي مل ينجح هو نفسه يف تبنِّيها.
أيزاك اليب برييتس )1852 - 1915( هو كذلك من أعمدة األدب 
بالعربية  الشعر  كتبوا  الذين  بني  من  وكان  الحديث،  الييدّي 
لوا إىل الييدية. كان مطلعاً عىل اآلداب األوروبية التي  ثم تحوَّ
قرأها بالبولندية وأثَّرت يف اتجاهه األديب إىل جانب تأّثره بأدب 
اليهود الشعبي. برييتس من أوائل من هاجموا عملية الذوبان 
اليهود وتراثهم عىل مّر  بتاريخ  راً  يف املجتمعات األخرى، مذكِّ

العصور يف أوروبا ألجل توطيد ُهويَّتهم.
دوراً  األوىل  العاملية  الحرب  تلت  التي  الثالثة  العقود  لعبت 
ت األحداث  حاساًم يف ميدان األدب الييدّي الحديث. حيث أدَّ
أوروبا من مترُّد وحروب  التي شهدتها  السياسية واالجتامعية 
ومذابح وهجرات، انتهاء باملحرقة، إىل جّر هذا األدب بطبيعة 
الحال نحو االنقراض، خصوصاً أنه مل يظهر ورثة لهؤالء الثالثة 

إىل جانب االنخفاض النسبّي يف نسبة القّراء بهذه اللغة.
ثّم ظهر جيٌل جديد من الكتَّاب متركزوا أساساً يف ثالث مناطق 
وامتاز  املتحدة.  والواليات  وبولندا  السوفيايت  االتحاد  رئيسّية: 
من  مواضيعها  استقت  حيوية  بصبغة  الجديد  األدب  هذا 
التجارب السابقة ومن الحارض الجديد الذي نجم عن الحرب 
يف ظل غياب الدين. كانت هناك حاجة إىل »شطف« القوالب 
األدبية وتغذيتها بإيقاعات جديدة وحرّة؛ إيقاعات مل تخُل من 
الغضب واإلحباط والعزلة والشعور بالغربة والحنني. فظهرت 
وغالدشتاين  ومينكوف  غالنتس  مثَّلها  التي  التعبريية  الحركة 
بولندا،  يف  وبرودرزن  وكولباك  ورافتش  وغرينربغ  أمريكا،  يف 

وهوفشتاين وكوشنريوف وفاننربغ يف روسيا.
الحقب  بحكم  الكتابة  وأعراف  األجيال  بني  التناقض  ورغم 
القول  أنه ميكننا  إاّل  الكتَّاب،  إليها هؤالء  انتمى  التي  الزمنية 
الهولوكوست، ظّل  بعد  الذي ظهر  الجديد  الييديش  إن أدب 
حياً وعىل صلة بجذوره يف الوقت ذاته، وقد نادى بالعودة إىل 

األعراف والتقاليد اليهودية.
وإشكالياً  األديب مكثفاً  املشهد  املتحدة، فنجد  الواليات  أّما يف 
بقضاياهم   )1881( األوائل  املهاجرين  اهتامم  بسبب  معاً، 

االجتامعية، من أمثال: موريس وينشفسيك وموريس روزنفيلد 
ودافيد إيدلشتاين، فقد تناول هؤالء الشعراء قضايا املهاجرين 
صعبة،  ومهنية  معيشية  وظروف  فقر  من  ُيعانونه  وما 
كبرية  موجات  ووصول  الثانية  العاملية  الحرب  بعد  خصوصاً 
املتحدة، يف ظّل  الواليات  إىل  أوروبا  املهاجرين من رشق  من 
األمرييك  املجتمع  داخل  املهاجرين  أبناء  واندماج  »األمركة« 
ألن  الكّتاب،  من  العديد  قلق  أثارت  املسألة  هذه  وحلمه. 
االندماج معناه فقد الصلة مع الرتاث األديب الذي هو أساساً 
أدب أقلّية ناٍج ومعرَّض لالنقراض يف أّي لحظة. لذلك نالحظ 
األوطان  إىل  الحنني  مبوضوعة  التصاقاً  أكرث  كانوا  الكتَّاب  أّن 
لدى  كام  وشعراً،  نرثاً  أدبهم  يف  ذايت  السري  والعنرص  والذاكرة 
 )1978 لآلداب  )نوبل  زنغر  باشيفيس  وأيزاك  فرانك،  أ.ج. 
مبوتيفاته  وُعرَف  غوراي«،  »الشيطان يف  برواية  اشُتهر  والذي 
الله  وجود  الشخصيات حول  بتساؤالت  يتعّلق  فيام  املتكرِّرة 
تودي  التساؤالت  هذه  واإلنسانية.  والخليقة  الخلق  وماهيَّة 
بالشخصيات إىل االنحراف والجنون. وال يبخل زنغر يف حشو 
الكتابة بخرافات يهودية وأسحار ومصطلحات من عامل الَكَباله 

والصلوات الدينية وما إىل ذلك.
ال ميكن أن نتجاهل هذه املوجة التي وصلت حّتى إىل فلسطني 
وصول  لبداية  التأريخ  ميكن  املايض.  القرن  ثالثينيات  منذ 
موجات الهجرة إىل فلسطني يف مثانينيات القرن التاسع عرش. 
يف البدايات حاول كّتاب الييديش التأسيس لهذا األدب واللغة 
يف أرض فلسطني، مع األخذ باالعتبار أهمّية التواصل مع املراكز 
الرسمّية والرئيسّية األخرى يف العامل، تحديداً غرب أوروبا وكندا 
واملكسيك واألرجنتني وجنوب أفريقيا. حاول الصهاينة األوائل 
الذين قدموا يف مثانينيات القرن التاسع عرش، منع انتشار اللغة 
رسمية  بلغة  دولة  أرادوا  ألنهم  اليهودي،  للمجتمع  الييدّية 

واحدة هي العربية، فيام كانت لغة الييديش لغة »املنفى«.
مع ذلك، استطاع األدباء انتزاع حقوق لهم كتأسيس جريدة 
الييديني  للكتاب  اتحاد  وإنشاء   ،1934 سنة  الييدية  باللغة 
سنة 1914. وقد اتَّخذت الييديش مكانة أكرب يف خمسينيات 
القرن املنرصم. وميكن مالحظة نسبة كبرية من الكّتاب الذين 
موشيه  بروخيس،  أمثال:  وقتها،  حيوية  أدبية  حركة  شّكلوا 
شامري،  أرييه  بريكوفيتش،  بار،  شتول،  يعقوب  شتافسيك، 
البارزين يف  الشعراء  ُيعترب من  الذي  وأوري تسفي غرينربغ 

القرن العرشين.
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إشكالية  أي   - القضية  هذه  حول  اليقني  غياب  من  الحالة 
التلقي  مسألة  عىل  يجب  مام  أكرث  زت  ركَّ التي   - التصنيف 
السعي  يجب  حني  يف  الجامعة(  أفراد  من  غريها  )النخبة/ 
عن  بعيداً  للنص  الحاملة  اللغة  أساس  عىل  يقوم  تقسيم  إىل 
املآزق التي يفرضها منظور الرؤية يف الحالة األوىل... ومن ثم 
يصري يف ثقافتنا العربية نوعان من األدب: فصيح وعاّمي. من 
التقليدية  أسئلتها  للنص  لة  املتأمِّ القراءة  تضع  املنطلق  هذا 
يف تعاملها معه: َمن صاحب النص: تكوينه، اتجاهه الفكري، 
أهم ما انشغل به من مسائل يف إبداعه؟ ما طبيعة النص من 
الداخل من زاوية اللغة واألسلوب؟ ما العالقة التي تجمع النص 
وأثَّرت  أحاطت  التي  واملكانية  الزمانية  والبيئة  هذه  بحالته 
االثنني من جانب، وطبيعة  العالقة بني هذين  ما  يف ظهوره؟ 
اللحظة الراهنة التي يعيشها  القارئ له؟ ما مدى قدرة اللغة 
ُتتيح  مبعاٍن  نفسها  تشحن  أن  عىل  أجزاؤه  منها  ب  ترتكَّ التي 
لها القدرة عىل تجاوز فضاءات زمانية ومكانية محلية الطابع 
ل  لتكتسب صفة العموم مبا يجعلها ذات طابع إنساين عام ُيؤهِّ
النص وصاحبه لنيل فضيلة العاملية؟ ما مدى قدرة هذا األديب 
ية يف أن  العامِّ اللهجة  عىل مواجهة مقولة تؤمن بعدم أهلية 
د - ذات طبيعة  تكون ألفاظها وعباراتها - يف موقف أديب محدَّ

مكثَّفة تجعلها مشحونة بالداللة؟... إلخ.
املتفاعل  القارئ  وعي  يف  التساؤيل  الفضاء  هذا  حضور  إن 
عليه؛  رشوطها  تفرض  سلطة  ميثِّل  ية  بالعامِّ مكتوب  نص  مع 
كثرية  القراءة  يف  بتجارب  مروره  فيه  ُيفرتض  أنه  خصوصاً 
عة، كان للغة الفصحى فيها نصيب وافر. لذا فإن املقارنة  ومتنوِّ
ستبقى  ظالالً  جميعها  متثِّل  الحكم،  وإصدار  األفضلية  وبيان 
مالزمة له خالل نشاطه الذهني والشعوري داخل هذا العامل 

ى له. الفني الذي يتصدَّ

ية صوت الجامعة يف قصيدة العامِّ
ز تحديداً يف فن  ية يرتكَّ ر السابق نجد أن أدب العامِّ وفق التصوُّ
الشعر. وقد ظهر ذلك واضحاً يف العرص الحديث بالتزامن مع 
حركة النهضة التي اتَّخذت - بدرجة كبرية - من مرص منطلقاً 
لها مع قدوم القرن التاسع عرش. ففي أواخر هذا  القرن بزغت 
أصوات حملت عىل عاتقها مهمة الدفاع عن الُهويَّة يف مواجهة 
نوازع الهيمنة التي أصبح تهديدها ملجتمعات املرشق العريب 
هذه  أن  نلحظ  التحديد  وجه  عىل  مرص  إىل  فبالنظر  جلّياً. 

ني: عسكري انعكس يف حركة  ة السامية قد تجلَّت يف شقَّ املهمَّ
أحمد عرايب ورفاقه، وأديب تجىلَّ يف هذا املرشوع الثقايف الرائد 
عملية  يف  املبادرة  زمام  أخذ  الذي  البارودي  سامي  ملحمود 
بها  ن  ُيدوَّ كان  التي  وللغته  العريب  ألدبنا  شاقة  تبدو  إحياء 
»اإلحياء  الشعرية  مدرسته  فظهرت  االثَنني؛  ازدهار  يف عصور 
والبعث« التي ُتعربِّ بلسان الحال قبل لسان املقال عن وعي 
املثقف العريب يف هذه الفرتة وشعوره بالقلق البالغ عىل ُهويَّة 
مجتمعه والسياق الحضاري الذي ينتمي إليه؛ فكان ميالد هذه 
املدرسة مبثابة رد فعل يسعى إىل إحداث توازن رضوري، يف 
الحدث  قبل هذا   - بدأت  الغرب  نوايا سيِّئة مصدرها  مقابل 
ة - ُتلقي بإشارات ُتوحي مبا سيحصل مستقباًل من غزو لن  مبدَّ

يقف عند الجانب العسكري فقط.
الوجه األديب  البارودي، ومن سار عىل دربه،  ُتعدُّ مدرسة  لذا 
الشق  هذا  لكن  املرصي.  الجيش  يف  وزمالئه  عرايب  لحركة 
األديب من مهمة الدفاع عن الُهويَّة ال يبدو أنه قد اقترص عىل 
االستخدام الفصيح للغة، بل انبثق منه فرع ثاٍن نزل بالصياغة 
يظهر  هنا  من  ية(.  )العامِّ اليومي  االستعامل  لغة  إىل  األدبية 
عبد  وهو  أال  عرايب،  لثورة  األديب  الصوت  لوا  شكَّ ممن  واحد 
بوصفه  إليه  النظر  وميكن  بخطيبها،  ُلقِّب  الذي  النديم  الله 
رائد الكتابة الساخرة شعراً ونرثاً يف الصحافة املرصية يف العرص 
الحديث، ولعل مجلته »التنكيت والتبكيت«، التي من اسمها 
ق أسبقيته  نه، دليٌل عىل ذلك)5(. وتتحقَّ ُيعرف مضمون ما تتضمَّ
مستوى  عىل  ساكنيه  من  واقرتابه  املرصي  الشارع  إىل  بنزوله 
الحركة  هذه  أثر  فظهر  واللغة.  األزمة(   - )املشكلة  القضية 
نفتح  أن  يريد  وكأنه  املرصية؛  ية  بالعامِّ عربياً  قرضه شعراً  يف 
لصوت الرجل املرصي البسيط املوظف لهذا املستوى اللغوي 
الهم  هو  إذاً  استقباله.  تستطيع  أوسع  آفاقاً  األوىل  بالدرجة 
الجمعي الذي حاول عبد الله النديم أن يحمله أدباً، وما دام 
ل بها ويظهر من خاللها أال  ة يتشكَّ لهذا الهم صيغة لغوية خاصَّ
وهي هذه اللهجة التي يتواصل بها أهل هذا البلد؛ فال بأس 

ن عىل الورق. من أن يتم وضعها يف نسق شعري مدوَّ
النديم،  الله  عبد  وحيها  من  تحرَّك  التي  الرؤية،  هذه  كانت 
من  الدرب،  عىل  ساروا  الذين  لألبناء  ه  املوجِّ القانون  مبثابة 
الرحمن  التونيس، فؤاد حداد، صالح جاهني، عبد  أمثال: بريم 
دام  فام  إذاً  وغريهم)6(.  قاعود،  فؤاد  حجاب،  سّيد  األبنودي، 
الغرض إقامة نوع من التقارب الشديد - الذي يصل إىل درجة 

التامهي - بني سياق الشعر وسياق الواقع؛ فلتكن الوسيلة يف 
فيها  يظهر  محاولة  يف  أفراده،  لسان  عىل  الغالبة  اللغة  ذلك 
ية يف قلب واقع الجامعة، يف وسط امليدان؛  صانع قصيدة العامِّ
بوصفه جزءاً منها، تجمعه ببقيَّة األجزاء حالة ذهنية وشعورية 
واحدة؛ ومن ثم فهو ال يرتفع فوق هذه الحالة يف سعي لنيل 
موقع قيادي عندما يحاول صياغتها - مثاًل - عرب مستوى لغوي 
القصيدة  أي   - االثَنني  بني  العالقة  لتتسع  )الفصحى(؛  رفيع 
والعامل املحيط - حتى تصل باإلفادة من منطوق النحويني إىل 
التي  )األزمة(  الراهنة  فالحالة  بـ»البدلية«،  تسميته  ميكن  ما 
ية هي جزء من كل هو هذا  تمَّ التقاطها فناً يف قصيدة العامِّ
الواقع الحافل بهموم ومشكالت متثِّل موضوعاً للتناول يشغل 
عمله  من  يجعل  أن  يحاول  الذي  الوقت،  أغلب  قارضها  بال 
مرآة يرى فيه أفراد الجامعة صورتهم، ويسمعون صوتهم، ويف 
الفاعل املسهم يف  الوقت موقع  هذا املشهد يغادرون لبعض 
عليه من  يرتتَّب  مبا  املتأثر  واملفعول  الواقعي  الحدث  صناعة 
إىل  وينصت  ذاته  إىل  ينظر  الذي  املشاهد  موقع  إىل  نتائج 
صوتها يف عملية تقوم عىل إعادة إنتاج هذا املشهد كلية وفق 
صياغة لغوية خاصة. وال شك يف أن إعادة اإلنتاج هذه التي 
املتلقي يف  تساعد  قد  التكرار  من  نوعاً  الواقعية  الحالة  متنح 
عملية تقييمه لعامله الخاص ولسياقه الخارجي مبا له وما عليه، 
ن حركة الحياة من السري مبن  ويف محاولة تقوميه بطريقة متكِّ
فيها يف طريق منضبط بعيداً عن عرثات ُتعرقل جهوداً يبذلها 
املصلحون دامئاً يف تضييق املساحة بني الواقع الكائن، والحلم 

املثايل املرجو تحقيقه.
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- يف  د تجلِّياته توظيفاً  النص األديب عىل تعدُّ ميثِّل 
هو  أال  األعىل،  مستواها  يف  للغة   - األول  املقام 
عىل  موجوداً  يقيناً  ذلك  ُيعدُّ  الفصيح،  املستوى 
ي عىل مدى فرتات زمنية طويلة، للغة  مستوى اإلنتاج والتلقِّ
املبدعة،  الذات  مرجع  بوصفها  البطولة؛  دور  فيه  الفصحى 
والحاالت  املعاين  حمل  عىل  قادراً  تظنُّه  ما  منه  تستقي 
وقد  معيَّنة.  لحظة  يف  داخلها  يف  ما  د  ُتجسِّ التي  الشعورية 
كان هذا االستخدام للفصحى متمتِّعاً مبرونة جعلت من آلية 
تصنيفه غري جامدة عىل حال بعينه؛ فوجدنا يف رحلة تشكيل 
الشفاهية  مهمَتني:  مبرحلَتني  مرَّ  الذي  العريب  الثقايف  البناء 
من  انطالقاً  والشعبي،  النخبة  األدب:  من  نوَعني  والكتابية، 
جعلت  ة  متغريِّ نسبيَّة  طبيعة  ذات  معيَّنة  ملعايري  االحتكام 
كل عنوان من االثنني )النخبة والشعبي( منفتحاً عىل رشوط 
ية ُتعدُّ أحد تجلِّيات فن الشعر  دة ثابتة. وقصيدة العامِّ محدَّ
التي ظهرت يف أدبنا الحديث، ووجودها ينطوي عىل  العريب 
. فمن اللجوء إىل املرجع الفصيح للغة رأى بعض  حركة وتغريُّ
مستواه  يف  اللغوي  البناء  أو  ي،  العامِّ االستخدام  يف  املبدعني 
الوصول  غاية  لألديب  ق  تحقِّ أن  شأنها  من  وسيلًة  األدىن، 
لكلامته.  ي  املتلقِّ نفس  يف  أثراً  يرتك  الذي  والعاطفي  الذهني 
أن  افرتضنا  إذا  ُيربِّره،  ما  الصياغة  يف  السلوك  لهذا  أن  ويبدو 
البناء  املبدع وأدواته يف  التربير ميثِّل سلطة تحرِّك وعي  ذلك 
قاعات  من  بالنص  الخروج  يف  الرغبة  مثل  د،  محدَّ اتجاه  يف 
النَُّخب التي تبدو ضيِّقة وجامعاتها قليلة العدد إىل فضاءات 
وفق  ق  يتحقِّ ال  وهذا  وتتداوله.  النص  هذا  تستقبل  أوسع 
باالستعانة مبفردات وتراكيب  إال  ية  العامِّ رؤية صانع قصيدة 
قانون  لكرس  محاولة  يف  اليومي،  االستعامل  لغة  إىل  تنتمي 
ة يرى الشكل الكتايب  كان له صفة الثبات لحقبة زمنية ممتدَّ
ية  العامِّ شعراء  يأيت  لذا  وحده.  الفصيح  املستوى  عىل  حكراً 
عوا النظرة ولينقضوا هذا القانون من  يف األدب الحديث ليوسِّ
خالل مامرسة اإلبداع بطريق ثاٍن. أمر آخر يتَّصل بإجابة هذا 
ل وخالل  املبدع عن تساؤل ُيلقي بظالله عىل وعيه حال التأمُّ
ه بقويل؟ ومن ثم تصري طبيعة  ل النص: ملن أتوجَّ عملية تشكُّ
فتظهر  إرضاؤها؛  ق  يتحقَّ لغوي  نظام  وبأي  املستقبلة  الجهة 
نتيجة حضوره واضحة يف ماهيَّة الصياغة املعتمدة. فالجامعة 
الشعبية متيل يف عمليات التواصل بني أفرادها - التي تحصل 
ي يف اللغة وليست  عادة بطريقة شفاهية - إىل املستوى العامِّ

كثري  يف  النخبة  عنارص  بعض  إن  بل  الشأن،  هذا  يف  وحدها 
من األحيان مييلون أيضاً إىل هذه اآللية يف عمليات التواصل، 
ُيدرك ذلك؛ فيأيت  الذي يقرأ واقعه جيِّداً  ية  العامِّ مبدع شعر 
األكرث  الشفاهية  للحالة  إرضاًء  )اللهجة(  اللغة  لهذه  توظيفه 
قارئه  الراهن؛ مبا يجعل  الزمني  الوعاء  داخل  وتداوالً  شيوعاً 
يه لعمله ليس منبتَّ الصلة عن نظامه الحيايت املعيش  حال تلقِّ

وما مييِّزه من عمليات تواصل تحصل عرب اللغة.
ر إىل ما أشار إليه السعيد محمد بدوي يف  ويقود هذا التصوُّ
هناك  أن  أوضح  حيث  املعارصة«  العربية  »مستويات  كتابه 
املعارص  املرصي  املجتمع  إىل  بالنظر  للغة  مستويات  خمسة 
 )3 العرص  2( فصحى  الرتاث  1( فصحى  التحديد:  عىل وجه 

يني. ية األمِّ ية املتنوِّرين 5( عامِّ ية املثقفني 4( عامِّ عامِّ
االجتامعية  باألنشطة  وثيق  بشكل  املستويات  هذه  ترتبط 
ويف  استخدامها  طريقة  يف  تبدو  الرتاثية  فالفصحى  املعارصة؛ 
ألفاظها أكرث مياًل إىل الشكل الرتايث، مقارنة بالفصحى املعارصة 
جانب  إىل  الحايل،  الزمن  بنت  وتراكيب  بألفاظ  تقرتن  التي 
من  فتتدرَّج  ية  العامِّ أما  نها.  تتضمَّ التي  املوضوعات  طبيعة 
حيث املستوى االجتامعي والثقايف، وخصوصية املضمون الذي 
تحمله، أو اتِّصافه بطابع العمومية والشمول، وطبيعة األلفاظ 
والعبارات املتداولة إىل هذه املستويات الثالثة؛ فتبدأ باألرقى 

يني()1(. ية األمِّ ية املثقفني(، وتنتهي باألدىن )عامِّ )عامِّ
كبري  حد  إىل   - أصحابها  فيها  يرى  لالقرتاب  محاولة  هي  ا  إًذَ
املساحة والعدد  دة  الشعري من غرف محدَّ بالنص  - خروجاً 
لها  الراقي  الفصيح  االستخدام  خالل  من  اللغة  فيها  ل  تتشكَّ
إىل أطر )مكانية - ثقافية - اجتامعية( ذات خصائص مميَّزة، 
إىل  مبنجزه  يصل  حتى  متثُّلها  بقصيدته  ية  العامِّ شاعر  يحاول 

مساحة تواصل أكرب.

قصيدة العامية واألدب الشعبي: إشكالية التحديد
إن كل ما يندرج تحت هذا العنوان املرتبط بكلمة »شعبي« 
االنتقال من  تقوم عىل  التي  الحركة  الحالة من  يعكس هذه 
جمع القلَّة إىل جمع الكرثة، وهذه الحالة تقود إىل تعريف مل 
د بعد، ويأيت بصدد تساؤل، ما ماهيَّة  تستقّر مالمحه أو تتحدَّ
هذا األدب املعربِّ عن جمع الكرثة هذا؟... ويف طريق البحث 
دون  مصافحتها  تتم  ة  عدَّ منطلقات  هناك  املاهيَّة  هذه  عن 
قه  الشفاهية، الجهل باملؤلف، ما حقَّ الحالة  الوقوف عندها: 

هذا األدب من شيوع وانتشار جعل من مسألة نقله وتوارثه 
من جيل إىل جيل كأنها أمانة وحمل حضاري يجب النهوض به 
حتى ال ُيتَّهم جيل ما أو زمن بأنه قرصَّ أو خان)2(؛ لذا مل يعد 
مهاًم معرفة من فاعله بقدر ما يلفت النظر إليه ما يحتضنه 
من قيمة تجعل السؤال األهم: كيف نحافظ عليه ونسلِّمه إىل 

؟ اآليت بعدنا دون تعرثُّ
الدكتور  مثل  واحداً  دفعت  التي  هي  الحالة  هذه  ولعل 
معايري  وجود  عدم  إشكاليات  فوق  االرتفاع  إىل  ار  نصَّ حسني 
لهذا  ودقيق  واضح  تصنيف  وضع  بها  ميكن  وثابتة  دة  محدَّ
الصورة  »إن  واملنع:  الجمع  محاوالً  فقال  األدب؛  من  النمط 
الذي  التي تضم األدب  الدقيقة لألدب الشعبي هي  الصافية 
ُيعربِّ عن مشاعر الشعب وأحاسيسه؛ فاألدب الشعبي إذاً هو 
األدب الذي ُيصدره الشعب فيعربِّ عن وجدانه وميثِّل تفكريه، 

ويعكس اتجاهاته ومستوياته الحضارية«)3(.
ر ُتجادله تساؤالٌت: أليست النخبة املثقفة من  لكن هذا التصوُّ
تم  الذي  املؤلف،  معروف  الفصيح  األدب  ُيعدُّ  أال  الشعب؟ 
إىل  يتحوَّل  أن  قبل  الشفاهية  الرواية  خالل  من  قباًل  تداوله 
عمل مكتوب محفوظ أدباً شعبياً بالتبعية؟... هل للمضمون 
دخل يف هذا التصنيف ذي الطابع النظري؟ هل للغة دور يف 
يه مضموناً  هذا التقسيم؟ وهل يوجد مضمون ميكن أن ُنسمِّ
شعبياً؛ ومن ثم يكون هناك نقيض له فنقول: مضمون خاص 
بالنخبة؟ وإذا كان للغة دخٌل فنقول: إن لالستعانة باللهجة أو 
املستوى العاّمي يف البناء اللغوي إسهاماً يف هذا الفصل، فهذا 
ف  تتواصل وتوظِّ ى أدباً مخصوصاً  يعني أن النخبة التي تتلقَّ
خطاباً لغوياً مغايراً لبقية الجامعة، وهذا من ناحية الواقع غري 
ي  دقيق، فالنخبة يف كثري من األحيان يستهويها املنطوق العامِّ
مثلها مثل بقية أفراد الجامعة، ولعل معالجة السعيد بدوي 
لهذه املسألة دليل عىل ذلك، كام أن العالجة املعجمية للفظة 
»شعب« ُتعطي طابع العموم والشمول؛ فهي ال تقترص عىل فئة 
ب يعني التفرُّق  أو طبقة أو جامعة بعينها دون غريها؛ فالتشعُّ
العظيمة؛ فال  القبيلة  ع يف املكان، والشعب إشارة إىل  والتوسُّ
ون النخبة وغريهم)4(؛ ومن ثم فإن املعجم  فرق إذاً بني من ُيسمُّ
العريب يف تعاطيه مع اللفظة يبدو أكرث واقعية وانسجاماً مع 
نظرية  بتقسيامت  مقارنة  األديب،  النص  خارج  املوجود  العامل 
الدهر. من  ة  عدَّ أحياناً  الورق  عىل  وحضوراً  وقتاً  أخذت 

ها إىل هذه  هذه التساؤالت )وما ُيصاحبها من تعليقات( مردُّ

صوت الوعي الجمعي في القصيدة العامية

نقد

أحمد يحيى علي
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قصائد

يكتُب  الذي  الحامُر 
وقَت  بالعربية  الشعَر 

َحْر السَّ
يوم  بعطلة  العابرون  يقرأه  ثم 

األحْد
مغموستاِن  الطفولِة  بحرب  ُأُذناُه 

وأسناُنُه،
رْت أْمَسُه عالقْه بالغيوم التي َسوَّ

يزال  ما  الذي  الحامُر  يتساءل هذا 
ميارُس هتَك الكالِم 

ِة  النبوَّ طريُق  أهذي  رّساً،  وينهُق 
والهمِس شعراً،

أهذا الشهيُق الرتايثُّ محرقٌة والزفرُي 
املعارُص نافورٌة،

واللظى  معجزٌة  البوارُق  والنجوُم 
سْدرُة املنتهى؟

أين َحْمَحمُة الرعِد والخطوُة الَوِجلْه؟

الحامُر الذي يكتُب الكلامِت بجنح 
الغراب وحرِب الرؤى اآلفلْه

كلَّ ثانية ميوت وُيبعث بعَد الزفري 
بال ُأُفق للخالص وال ُبوصلْه

الحامُر الذي يكتب الشعَر بالعربية 
ل معراَجُه، ُجرحاً ُيؤجِّ

وُمنقذِه  الليِل   - لبارئِه  يبوَح  يك 
الُحُلِم األسوِد:

ُبومتي فيَك ُمبرصًة،  يا دلييل، أرى 
والصباَح ُدجى.

وال  الربَق  رحلتي  يف  بعُد  أصْل  مْل 
سدرة املنتهى،

مل أصْل لـ»الَعالوي« فكيف الوصول 
إليَك

صويت  األرِض  يف  النذُل  امُلفِسُد  أنا 
رعوٌد

حول  الرباكني  ريُش  يتناثر  وما 
طريِق الزواْل.

بطقس  خدعوُه  الذي  الحامُر 
الغياِب ونحِر الضحايا

ميوت من الحبِّ إىل نجمٍة ولجْت 
بيتُه غفلًة،

 ، عمرَُهُ مألت  غيمٍة  عىل  ويعيش 
برهان الزماْن.

منُذ  العربيَة  َيهدُر  الذي  الحامُر 
الصغْر

عىس  ونرثاً  شعراً  البوَح  يبتغي 
الكلامُت إىل املبتغى تصُل:

إرَث  يكن  مل  الذي  البكاَء  علَّموُه 
أسالفنا،

مثلام لن يكون طعاَم الَخَلْف
يغيَب عن  أال  املحبَِّة  بقدر  علَّموه 

الصوِم 
ف وقَت الصالة، وأال ُيجدِّ

وأال ميوت بدون زيارة قرب النبّي
وأّن  زناٌة  الكتاب  أهل  أّن  ذكروا 

املباهَج رِجٌس،
وما فتنُة الورد إال حفيُف اللظى.

ما النساُء سوى خدعٍة من أحابيل 
إبليَس

ن مثل الرساب. يف ُعُمٍر خادٍع يتلوَّ

علَّموه بأّن املآَل إليه سيأيت قريباً
وأهواَل يوم القيامة ال بدَّ منها

من  الحياِة  يف  قسطه  يذكروا  ومْل 
الفرِح،

الظلُم  ينتهي  متى  يقولوا  مل 
والظامُل،

مل يقولوا متى الكون يرقص والُحْلُم 
ُيسَتنطُق،

مل يقولوا متى ُتولدون عرايا، متوتون 
عرايا

وبيَنهام ال حجاَب وال آرِصْه،

َمن إذاً جاء ثّم ملاذا بهذا الستار؟
ال كتاَب بال كلامٍت وال نطَق دون 

لسان.

مْل يقولوا لحافَك موٌج
ونوُمَك بحٌر والكالُم َبَدْد.

ذكروا أنَك الوشُم يف ضلعها
والرتاُب السخيُّ ومل يذكروا:

َدْف. أحرضْتَك دواعي الصُّ
مل يقولوا املالُك صديٌق،

وعطُر املحبَِّة تشكيلٌة
من هباِت التي ال ُتَحّد.

عرثاٌت تعوُد إليِه وهجراُن أهٍل،
وُفسٌق أراد لُه الحظُّ قارورًة
فرَسا العصُف عند شواطئه،

وأزاحْت يُد املوِج عنه الزبْد.

ِة  ضفَّ عىل  ويحيا  ميوُت  يوم  كلَّ 
اآلِخرْه

بعَد  ُجِمَعْت  التي  املرايا  ال 
تهشيمها،

َسقطْت     التي  ُسكناُه  عناويَن  ال 
من سجلِّ الحضوِر

برزِخ  من  املستعارة  أسامَءه  وال 
القمِر،

م ما َحفرْت  ال النوايا بقادرٍة أْن ُترمِّ
ُملحقاُت الغيوِم

رْت كتُب الشمِس واألنجِم  وما َسـطَّ
السائرْه.

دون  العربيَة  يكتُب  الذي  الحامُر 
اختياٍر

َتسامى عىل ُظْلمِه،
بضياء شحيح ُتباركُه،
قبلٌة من فِم الهاويْه.

حمار

هاتف جنابي

آخر  عند  ُيو«  بـ»الرِّ
الحلم

من  الشمس  تطلع 
القصائد الربتغالية

املستحيلة  الشمس  تجلس 
القرفصاَء

عىل أريكتها الزرقاء

ُيو« عند آخر الحلم بـ»الرِّ
يتسلَّق العاشُق ظلَّه إىل شجرة 

املنتهى 
بحاسة  روحه  أبعاد  يقيس 

اللمس 

ُيو« عند آخر الحلم بـ»الرِّ
قعر  إىل  أضلعه  الغريب  ميدُّ 

األشياء
ليصعد درجاٍت إىل األسفل 

ُيو« عند آخر الحلم بـ»الرِّ
ُينهي البحُر مخاَضه

قاع  من  طالعًة  جثًة  يقذفني 
الصمت

إىل سامبا جديدٍة
حافيًة أنحت رقصتي

يو«  »الرِّ تستيقظ  ال  يك  حافيًة 
من نومها الخفيف

ُيو« عند آخر الحلم بـ»الرِّ

تتدحرج ذرَّايت يف الاليشء
م شقوَق البحر باألغنيات ُترمِّ

 
ُيو« عند آخر الحلم  بـ»الرِّ

الرحيل  مواقيت  الغناء  يدرك 
بالحاسة السادسة 

فأصلب صويت
 

ُيو« عند آخر الحلم بـ»الرِّ
تصري َقَصبايت الهوائية ناياٍت

تصري زفرايت عزفاً منفرداً
تصري شهقايت صدى لعزيف 

ُيو« عند آخر الحلم بـ»الرِّ
أفتق أنسجتي

فام حاجتي إىل ثوٍب يكسوين
إذ ألبس البحَر

 
ُيو« عند آخر الحلم بـ»الرِّ

ُتغربل البيوُت البحرية ذاكرَتها
من  اليمنى  ة  بالضفَّ ُتخبِّئ 

القلب
حكاياٍت للخريف

ُتخبِّئ باليرسى
صدى صمتي
ر دامئاً لتتذكَّ

منهكٌة  أصواٌت  صمتي  أن 
بالالغناء

 - الحلم  انتهاء  قبل  ُيو«  بـ»الرِّ
هذه املرَّة - 

يبتلعني الغياب فاكهًة صيفيًة
عىل  املطلَّة  غربتي  إىل  أصعد 

يو« »الرِّ
األخرية  سامباها  تكمل  التي 

تحت املاء.

Rio De Janeiro

نسيمة الراوي

»أنِقذ امُلنقادين إىل املوت واملمدودين للقتل«
س الكتاب املقدَّ

إنهم باملطلق ليسوا أكرث أهميًة من غريهم، الفنانون واملثقفون 
السوريون، من حيث أنهم مواطنون سوريون، يعيشون يف وطٍن 
لتفاوت  يخضعون  فئاٍت،  ليسوا  السوريون  املواطنون  واحد. 
واملثقفني  الفنانني  بعض  اعتقال  األهمية،  وتفاوت  القيمة 
جرمية تتساوق، مع كل معتقل )مواطن( سوري ُيعتقل بسبب 
يجب  والذي  التعبري،  يف  البديهي«  ه  »حقِّ بسبب  أو  أفكاره، 
عىل الدولة حاميته، من كونها سلطة تبدأ وتنتهي من إرادة 
الشعب وحّريته، وأي مواطن سوري ُيعتقل بسبب رأيه، يواجه 
بالرضورة سلطة قرسية، ال تعرف، إال رضب معارضيها ومواليها 

بالهراوات والخطابات.
أعتقد أن الفاصل ها هنا، هو، ما يفعله النظام، ومقدار جرأته 
ر مقصود، ينحو نحو االنفصام املطبق  ر، تهوُّ التي تصل حدَّ التهوُّ
واملقصود، فمن يسمع ما تناوله املؤمترون يف »مؤمتر صحارى« 
ع أن ُيعتقل مثقفون بحجم من تمَّ اعتقالهم. أعتقد  لن يتوقَّ
ر مقدار قسوة النظام  أنه من األوىف لنا جمعيَّاً، أن نعرف وُنقدِّ
كقضية  قضية  طرح  يف  مصداقيته  وعدم  مسبقاً،  املعروفة 
ل  لتتشكَّ الشارع،  تجليات  من  الكثري  يحتاج  وأنه  اإلصالح، 

ذ إصالحاً جوهرياً يغلق  لديه إرادة حقيقية تنفِّ
سياسياً  نظاماً  وينتج  السابق،  النظام  صفحة 
به  قام  ماّم  ينعكس  ما  أهم  طبيعية.  ودولة 
النظام، ليس طريقة االعتقال، أو االعتقال بحد 
ذاته، فالجميع يعرف، أن منظومة النظام ال تقوم 
عىل التفريق بني أحد من املواطنني، إال من خالل 
والئهم وتزلُّفهم للنظام، وبكونهم بالرضورة رعايا 
مقدار  هو  ومقياسه  مواطنني،  ال  إليه،  بالنسبة 
ال  التي  رية  التنكُّ الحفالت  طقوس  التقديس، 
النظام  قام  وعندما  الحقيقية.  الوجوه  ل  تتحمَّ
ُيوقن متاماً حجم  كان  فنانني ومثقفني،  باعتقال 
ه داخل قلوب الكثري من الناس،  الرعب الذي زجَّ
فاعتقال ميشيل كيلو، أو عارف دليلة، أو منذر 
خدام مثاًل، سُيثري قلقاً محدوداً بني نخبة مثقفة، 
دراما  كتَّاب  أو  فنانني  اعتقال  أما  وُمسيَّسة، 
من  الكثري  قلوب  يف  والخوف  الرعب  فسيثري 

الناس، حيث يأخذ الفنان يف سوريا شأناً كبرياً. ففي هذا البلد 
الشعبي،  املستوى  عىل  وخاصة  عليا،  اعتبارية  شخصيات  ال 
فأكرث الشخصيات االجتامعية رواجاً هم الفنانون واملطربون، 
التجهيل ألغت اعتبارات كثرية لدى  والراقصات أيضاً، فثقافة 
أسايس،  حيِّز  والثقايف  السيايس  وللفراغ  السوري،  املجتمع 
بالسياسة  دامئاً  تدفع  سوريا،  يف  السلطة  لدى  معتربة  وآلية 
الواجهة  أو  القانونية،  املأسسة  عملية  خارج  واالقتصاد 
سيايس،  منفذ  أي  دون  من  مجتمع  والسياسية،  االجتامعية 
وطريقة  فيه،  الوصول  وسهولة  التلفاز،  أداتية  كانت  وبذلك 
الدراما السورية يف طرح بعض املشكالت االجتامعية السورية، 
ونرش الكوميديا السلبية، طريقاً لظهور نجوم شديدي التأثري 
عىل السوريني بشكل عام. ويف طيَّات األعوام املاضية، ُعرضت 
لت إىل حد ما  بنًى نظرية ملشكالت  بعض املسلسالت التي شكَّ
الفكري،  وتكلُّسها  السيايس،  خوائها  ورغم  السوري.  املجتمع 
نت انطباعات  إال أنها أثَّرت عىل املشارب السورية كافة، وكوَّ
جيِّدة عن نوعية ما ملثقف سوري درامي، ُيعنى بحدود بالشأن 
العام السوري. وتحوَّلت الدراما السورية يف نهاية املطاف إىل 
حيِّز ما سوري، ُيعربِّ بشكل أو بآخر عن متنفَّس جزيئ، لشعب 
يفتقد ألي قوى ضاغطة اجتامعية سياسية ُتعربِّ عنه، وتحوَّل 
النجم الدرامي إىل سيايس مختلق، وتحوَّلت القضايا الدرامية 

التي تطرحها املسلسالت السورية إىل نوع ما من أنواع الشؤون 
مع مسلسل  السورية  السامء  غيوم  مأزق  ننىس  )هل  العامة 
السورية  الدراما  ل  ُتشكِّ ذلك،  وبغري  أميانكم«؟(.  ملكت  »ما 
ونجومها حالة متميِّزة يف الجسد االجتامعي السوري، بل حتى  
العريب، فاعتقال مثقفني وكتَّاب ودراميني عنوان عريض لنظام 
يأىب أن يلبس ثوب الخجل، هو أراد فقط قهر ثقافة جامعية، 
أو إرادة جمعية عند الكثري من الناس. حالة من حاالت ُيتقنها 
النظام، يف جعل أشكال الرعب مناذَج يحتذي بها اآلخرون، وهو 
يعرف مدى تأثري كلمة »فنان« )ممثِّل( داخل أنسجة الشارع 
املواطنني  لتلقني  منوذجاً  ل  لُتشكِّ استغاللها  أراد  لذا  السوري، 
مباالته  وعدم  قساوته،  يف  دروساً  الصمت  اعتادوا  الذين 
عىل  بربود  السوري  النظام  انهال  وهكذا  السوري.  باملواطن 
شخصيات فنية عىل مستوى شديد االتصال بالذاكرة السورية 
الجمعية، خاصًة أنه كنظام شعبوي ال ُيبايل بقدرة املجتمع يف 
الدفاع عن قيمه وشخصياته، وال بحق قيام نقاباته يف الدفاع 
عن نقابييها، فتشاركيَّته القامئة مع النقابات وجامعات الضغط 
التي تأخذ شكل عالقة الراعي والزبون فقط، لن تسمح بقيام 

نقابات حرَّة نزيهة ُتدافع عن منتسبيها...
واألكرث غرابة من اعتقال مثقفني يف وسط الطريق، هو عدم 
ومراده  االعتقال  طريقة  كانت  فإن  خروجهم،  بعد  حاميتهم 
قهر املواطنني جمعيَّاً، أو فردياً، فإن ما جرى بعد 
اعتقالهم من خالل محارصتهم يف مقهى عمومي 
ل واضح من السلطات، ال يدل إال عىل  دون تدخُّ
أن النظام يف سوريا ُيرصُّ عىل خلط أوراق عنفه 
مع أوراق بريوقراطيته مع أورق سلطويته األشد 
وضوحاً، وخزان عنفه املفتوح، والذي يخرج دامئاً 
للدولة،  التقليدية  العنف  احتكار  حاالت  عىل 
يظن  التي  العنف  حاالت  من  حالة  إىل  ليتحوَّل 
- هو كنظام - أنها ال تفنى، وال ينتهي مفعولها، 
وجاءه الدليل مبكراً عىل فشله، يف جعل العنف 
مظاهرات  خالل  من  املجرَّدة،  لسلطته  طريقة 
الجمعة والتي ال تدل عىل تراجع إرادة املواطنني، 
من الذين يتظاهرون يف الشارع، بل تكشف أكرث 
مبصطلح  مربَّر  عنفي  حل  أي  فشل  عن  فأكرث 
حّلها  إال  السياسة  من  يعرف  ال  لنظام  جنايئ، 

األخري )العنف(.

الفارق بين اعتقال مثقفين واعتقال فنانين في سوريا

حدث

نّوار جّبور

ترنيمة لثورات الحّرية

ون وثاَق الخوف يشدُّ
عىل الصدوِر نياشني حمراء 

ة من فرِط املودَّ

عىل النوايص ماُء النهاِر َيِسحُّ
يرفعون الشمَس من جمِر

األصابِع ترفو وجَه األمل

ون وثاَق الخوف يشدُّ
بأجسادهم تحتمي الشوارُع

رَشَِك  من  السؤاُل  ينطُّ  بأنفاسهم 

الَوَجل
يلووَن ُعُنَق املَْحِل

يهزُّون كتَف األيام ليستقيَم ظهرُها

وَن وثاَق الخوف يشدُّ
إىل وهج الساحاِت يجرُّونُه

عون أوهاَمه ُيركِّ
ينادوَن عليَك:

ْم، أجهْز عىل خوفَك تقدَّ
آزاد إسكندر
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»آسف، ليس معي نقود كاش«
هاً حديثه  إرنستو سيديو )موجِّ
لِحرَفيَّة مكسيكية من قبائل املايا(.

حن الداخيل يحظر »الشَّ
إرسال األسلحة

الخرضوات
والبرش

أحياء كانوا أم موىت«
دليل املهاجرين، 2008

عندما ال تبقى لديك رغبة يف أن تكون هندياً، 
فارحْل إىل الشامل
حيث ُيقتل الهنود.

)آمل أن تتعلَّم العيش دون ماء
ومع هذا تسبح(.

ال احصل عىل جوَّ
ورقم هاتف شامان)1( املدينة.

حوِّل له نقوداً عن طريق الـ»ويسترين يونيون«
مثناً لبخورك.

م له الدخان  قدِّ
افرض عليه عقوبة دامئة

يك يتخىلَّ عن هويَّته.

ارحل إىل الشامل
حيث تحرق قبائل الكواكيوتل حضارتها

ر بالنار من الَحَسد. وتتطهَّ

النقود التي يف املوقد 
ُتصدر بخوراً

رفيعاً متاماً كدماء البرش.

آلهات الهنود
يتحوَّلن عاهراٍت.

يعملن يف فنادق »ريفيريا مايا«

ُيرضعن رئيسهنَّ
السيِّد نقود.

يجلنب إىل أرحامهن، عن طريق السائل املنوي
يداً عاملة زهيدة.

فحاًل ملأدبة فاخرة.
منجَم ذهٍب 

لخصيِة اإلمرباطور.

كم تريد مثناً  لفقرائك؟
- الدزينة بكذا

إضافة إىل نفقات الشحن.

كلٌب أسود
يعرب بك الطرف اآلخر.

ان مل تعد هندياً، فعليك أن تنىس تلك اللغة 
القذرة

التي علَّمتك إياها والدتك،
ث بها مع أطفالك. ال تسمح لها بالتحدُّ

لك  فاشرِت  الخياطة،  تجيد  تك  جدَّ كانت  إن 
سويرت من اإلكريلريك

من املالبس املستعملة، يشٌء ما مل ينبت من  
األرض.

انَس كيف ُيصنع البوسول)2(،

ال تضفر شعرك...
م من املسلسالت التلفزيونية. اكتشف التقدُّ

تعلم كيف تقول:
Santa Claus

!Good Bye my love

انتعل حذاًء رياضياً مستورداً
معك  كان  إن  خصوصاً  متيش،  أال  األفضل 

ماكابال)3(.

كن رجاًل ميتطي دوماً ظهر اآلخرين
رافعاً شعار السالح والقالع.

ال تنِب بيتاً من الطني
ثة فاألرض ملوَّ
بلون الهنود.

عليك أن تبتلع الدهون
أن تحرق النفط

ث ألخوتك وأن تتحدَّ
بنربة تشري

إىل أن حرضتك تعني حرضتك
السيِّد دين دون

وأنهم هم الهنود
الرجال الذين من املمكن أن تأمرهم مبا تشتهي

تقول لهم: »العقوا هذا«

فوا املكان« »نظِّ

ابحث عن كلب راٍق. ذي ساللة نقيَّة.
إن كنت أمريكياً، ضع اساًم من املايا لكلبك:

ناتك عىل سبيل املثال أو رن تن تن.
فالالدينو - الهنود الذين مل يعودوا هنوداً -

ليدي،  إنكليزية:  أسامء  كالبهم  ُيطلقون عىل 
اليس، رينغو.

برشي  اسم  وضع  املستحسن  من  )ليس 
للكالب!(

عليك أن ُتلغَي رائحتك، 
ضع عطراً ذا عالمة تجارية فاخرة.

املوقد  كان  أو  بقدمك  عالقاً  الطني  كان  إن 
عفناً

فليس لديك منفعة تجارية ألرباب العمل.
لست مفيداً إن مل تشرِت.

إن أردت أن تتخىلَّ عن هنديَّتك،
فارحل إىل الشامل

د النقود، يك تبدِّ
تعلَّم كيف تستهلك

عندها ستمتدُّ حياتك أكرث

الهوامش:
)1( يف ثقافة الهنود الحمر ُيدعى الرجل الذي هو 
خارقة  قدرات  وله  بالشامان  الروحي  األب  مبثابة 
كاستحضار األرواح والحديث إليها وُيراجعه األفراد 

يف الكثري من أمورهم.
)2( البوسول: عصري ُيصنع يف أمريكا الالتينية، وُتعترب 

ناته األساسية. رة من مكوِّ الذُّ
من  بحبَلني  مربوط  جلدي  حزام  املاكابال:   )3(
م عىل شكل  ُيصمَّ بقطعة قامش،  وأحياناً  األطراف 
أجل  من  يستخدمونها  الحمر  الهنود  كان  حقيبة 

حمل أمتعتهم وما زال موجوداً حتى اآلن.

ترجمة: غدير أبو سنينة

كي تتخلى عن هنديتك

ترجمات

آمبر باست

الواليات  يف  باست  آمرب  ولدت 
 ،1949 العام  األمريكية  املتحدة 
بلغت  عندما  املكسيك  إىل  هاجرت 
عىل  وحصلت  والعرشين،  الثالثة 
 1985 العام  املكسيكية  الجنسية 
متخلِّية بذلك عن جنسيتها األمريكية. 
ُتقيم يف مدينة شيابا املكسيكية منذ 
يف  وخصوصاً  عاماً،  ثالثني  من  أكرث 

تعلمت  منها حيث  الريفية  املناطق 
املاياوية  الهندية  التسوتسيل  لغة 
والكثري من عادات الهنود وصناعاتهم 
ورشة   1975 عام  ست  أسَّ اليدوية. 
كام  »لينياتريوس«،  بعنوان  أدبية 
والثقافية  األدبية  املجلة  ست  أسَّ
يف  قصائدها  وجمعت  هيكارا«.  »ال 

ديوان بعنوان »إعصار«.

ألّنه ينفجر 
تراه صامتاً 

ر  أو ألنه ُيفكِّ
إمّنا عىل نحو مختلف 

بالتأكيد!
***

خذ هذه املوسيقى 
إّنها مثاًل أكرث فصاحًة!

***

البسيطة  ت  التنصُّ أجهزة 
املحلّية 

أو املعّقدة الكونّية 
تبحث  التي  تلك  وبالتحديد 

عن تنهيدة يف املجرّة
يكون  النحو  هذا  عىل  رمّبا 

الفهم أسلم

واملناظري كّلها 
املناظري املدنّية والعسكرّية 

وخصوصاً تلك التي تبحث عن 
أثر خطوة 

يف كوكب بعيد 

النحو  هذا  عىل  أيضاً  رمّبا 
املبتور يكون الكامل

دعهم  وهم  حيٌِّز،  لكلٍّ  إفهْم: 
ُيثبتون العكس

الحقيقة  أّن  ُيثبتون  دعهم 
ليست

يف والدة مستمرّة 

املْيُت
ال ُيغّني!

***

ذبابة تطري بضفدع
التواصل رشط االّتصال

اسمْح يل، ليك أحّبك
عىل األقل، أن أختلف معك

أجل
بالذات يف تلك الليلة
أغمَض عيَنيه مخذوالً

ومات!
***

أن تخرج ماّم أنت فيه - 
أن تدخل إىل ما أنت عليه

االنزياحات يف دأب
االّتصال له أطراف

االنفصال له أطراف
الصخور طبقة فوق طبقة

واحٌد ُيطيل الحبَل لآلخر
ليطيَل له عمره

واآلخُر ذاته ُيقرصِّ لذاك الواحد 
ذاته الحبَل إّياه 
وُيقرصِّ له عمره 

أقّل ما ُيقال إّن الواقع أفخاخ 
وحبائل 

ين  وكّلها سالح ذو حدَّ

أو حني يشتعل 
مطفئاً النرياَن فيه 

بالنار 

األوباش  يسكت  حني  أو 
الدولّيون 88 يوماً 

أي طيلة حصار النازي الجديد 
لبريوت سنة 1982

بعد  عربّية  عاصمة  ثاين 
القدس 

وإشاعة املوت والدمار 

الرجعّية  اليمينّية  األنظمة  أو 
العربّية 

ذاتها صنو الصهيونّية
أو مجزرة صربا وشاتيال

الرهيبة. 
***

أو تلتفت إىل ماضيك 
لتجد أّن أغلبه الساحق ُمغَلق 

أو تجده مثل ليل ال قمر 
ولو  فيه  ييضء  حتى  وقّلام 

شهاب 
رسعان ما ينقلب 

إىل رماد.
***

»يا أبناء الدوتيش
والكراهية  الحقد  ليكن 

مذهبكم«

ألف   700 املخزية  والنتيجة 
قتيل يف الحبشة 

و500 ألف قتيل يف الرصب
و100 ألف قتيل يف ليبيا

وإلقاء الناس من الطائرات
إيطاليا  عاشت  وقولوا: 

الفاشّية
من  فهل  الحرّة  فرنسا  أّما 
يتذّكر اغتيال املحامني وإعدام 
وتدمري  وقصف  املخطوفني 

القرى ومليون قتيل؟
وطبعاً »الخاذل هو عينه أخو 

القاتل«

»كّل واحد مّنا ال ُيساوي عىل 
حدة شيئاً« يقول غيفارا 

اختطفت   1956 سنة  ويف 
متوّجهة  مدنّية  طائرة  فرنسا 

من املغرب إىل تونس

ويف سنة 1957 افتتحت روسيا 
السوفياتّية مبركبة سبوتنيك 2 
عاملَ  اليكا  الكلبة  متنها  وعىل 

الفضاء

حّومت  الستينيات  مطلع  ويف 
فالشكوفا  فاالنتينا  الرائدة 

حول األرض 

يف  يحصل  يشء  »ال  وأيضاً: 
عزلة«

عىل  حجاب  »التسامح  أو 
املساواة يجب متزيقه«

التسامح  ال  و»املساواة 
األوىل  الخصوصّية  هي 

للدميوقراطّية«
و»نزاهة القضاء وحيادّيته

رشط رقّي األمم«.
***

وعىل نحٍو
هو يف مركب أو يف طائرة

أو عىل منت نيزك سابح
يف فضاء الفوىض!

عابر

قصائد

شوقي مسلماني

تحملنَي الربيع إىل جسدي
كام تحمل نادلة يف حانة ليلية

عىل سامء صافية
نجمَتني من البرية املكسيكية

وقرص الشمس املحىل
الندميان األخريان يف الحانة

يرشبان النجمَتني
ويدلفان إىل مملكة النور

هات يدك

أشعر أين أشعُّ
رشبُت نجاًم

اتبعي شعاعِك
إىل أين ينتهي خيُط الضوء؟

ماملك النحل
عامل النمل

هل سترشبنَي الحب كأساً واحدة؟
... أغميض عينيِك
هل ترين اللذة؟

أصابعي لها عيون برموش نهاريَّة
...

موٌت أم والدة؟
ال تخديش اللحظة باألسئلة

موٌت موٌت
يتهيَّأ يل الله، ينسل خيوط الروح من هنا وهناك
لُيزركش قامشة جلدك كمنديل من حرير هنديٍّ

كربوة غنَّاءة من أدب جربان وفنِّه
هات نافخ زجاج أسمع تأوُّ

ار اللزج وهسيس ُدخان الفخَّ
يدا الله مبلولتان بالطني الرخو

أشعر أين طني يجفُّ
حلِّقي
أبعد؟
أبعد

أحسُّ بجسدي اكتمل
...

أنا ألهو بروحك

مملكة النور

عماد بدران



العدد 41 - األربعاء 10 آب 2011العدد 41 - األربعاء 10 آب 2011

الكاتب  الزميل  لنا  ُيرتجم  الصفحات  هذه  عىل 
أجراه  مهاًم  حواراً  زين  محمد  الدين  عز  السوداين 
بابا،  املعروف هومي  املفكر  جوناثان روثرفورد مع 

أستاذ األدب اإلنكليزي والفن يف جامعة شيكاغو.

يف مقال لك بعنوان »االلتزام بالنظرية« قمَت بتحليل عمليَتي 
هو  هذا  تحليلك  يف  املركزي  األمر  ل.  والتحوُّ الثقايف  التغيري 
ع الثقايف واالختالف الثقايف، وإىل جانب تأكيدك  متييزك بني التنوُّ
فهالَّ  والُهجنة.  الرتجمة  فكريَت  عىل  أيضاً  دَت  أكَّ االختالف،  عىل 

أوضحَت لنا هذه املصطلحات التي استخدمتها؟
ع  للتنوُّ الثقايف باعتباره مقاباًل  رنا االختالف  - تعود محاولة تصوُّ
الثقايف، لوعينا بتقليد ليبريايل متاماً، خصوصاً النسبوية الفلسفية 
عة  متنوِّ الثقافات  أن  فكرة  أيضاً.  األنرثبولوجيا  أشكال  وبعض 
تشجيعه  يجب  إيجايب  يشء  الثقافات  ع  تنوُّ أن  معناه  وهذا   -
الدميوقراطية،  املجتمعات  ووحدها  زمن.  منذ  معروفة  فكرة   -
وتتَّسع  ع  ُتشجِّ إنها  تقول  أن  تستطيع  للجميع،  املتَّسع  حيث 
ة هي  ع الثقايف. العالمة التي تدلُّ عىل وجهة النظر امُلتحرضِّ للتنوُّ
الُقدرة عىل فهم الثقافات ووضعها يف »متحف خيايل« حني يظنُّ 
أحُدنا بأنه يجب عليه جمعها وتقوميها. إنَّ الذائقة الغربية هي 
القدرة عىل فهم الثقافات ووضعها يف إطار زمني كويّن، ومن ثمَّ 
ليتم تجاوزها  عة،  املتنوِّ التاريخية واالجتامعية  اإلقرار بسياقاتها 
يف ما بعد )وتشفيفها(. وتبعاً لذلك، ميكنك التعرُّف إىل الطريقة 
يف  عقبًة  الثقايف  ع  التنوُّ عىل  التصديق  عملية  بها  تحوَّلت  التي 
هذا البلد )بريطانيا(. فثمة مشكلتان: األوىل واضحة، وهي أنه 
ع الثقايف، فثمة عملية احتواء مقابلة  رغم التشجيع الدائم للتنوُّ
لت عادة »التشفيف« هذه داخل املجتمع  ع. وقد تشكَّ لهذا التنوُّ
الثقافات  العادة:  هذه  وتقول  امُلهيمنة،  الثقافة  أو  امُلضيف 
أن نجد طريقة لوضعها داخل  رائعة، لكن يجب علينا  األخرى 
االختالف  واحتواء  الثقايف  ع  التنوُّ بخلق  عنيُته  ما  شبكتنا. وهذا 
الثقايف. املشكلة الثانية، كام نعلم جّيداً، هي أن العنرصية مل تزل 
دية  عت التعدُّ موجودة وبأشكال مختلفة يف املجتمعات التي شجَّ
للمفارقة،  تسمح،  التي  »العاملية«  أن  هو  والسبب  الثقافية. 
ع الثقايف هي التي ُتقنِّع »عادات املركزية الِعرقية، ِقيمها  بالتنوُّ

ومصالحها«.
من  َمبنيَّة  الوطنيني«  بـ»السكان  ُيعرَف  ملا  ة  امُلتغريِّ الطبيعة  إنَّ 
وُمختلف  الثقافية  التواريخ  وُمختلف  املصالح  أنواع  ُمختلف 

الجنسية. إن  هات  التوجُّ الكولونيالية وُمختلف  األنساب ما بعد 
ة، لذلك نحن نحتاج، حقيقًة،  الطبيعة الُكلِّية للمجال العام ُمتغريِّ
غري  السياسية  الُهويَّات  إىل  تستند  التي  السياسات  فكرة  إىل 
العدائية كذلك. ويجب أال نخلط بني  دة ورمبا  املتعدِّ املتكافئة، 
دية القامئة عىل الفردانيات املستقلة ذاتياً وبني  بعض أشكال التعدُّ
ع الثقايف. القضية هي أنَّ هذه الُهويَّات  الفكرة املقابلة لها؛ التنوُّ
دة أفصحت عن نفسها يف لحظة تاريخية ُمعيِّنة وبطريقة  املتعدِّ
مياً أو رجعياً، وغالباً رِصاعياً، ويف  ية، إيجابياً أو سلبياً، تقدُّ متحدِّ
اللحظة  بتلك  أعني  وال  امُلقايسة.  يقبل  ال  بشكل  أُخرى  أحايني 
دية الثقافية  ظهور مواهب أو ُقدرات فردية. إذاً، فقد َبَدت التعدُّ
االختالف  عن  لإلفصاح  الديناميكية  للعملية  استجابة  كمحاولة 
م فيها يف آٍن واحد، وإلدارة إجامع يستند إىل معيار  الثقايف والتحكُّ

ع الثقايف. نرش التنوُّ
ع الثقايف،  ث عن االختالف الثقايف، بدالً من التنوُّ غريض من التحدُّ
هو االعرتاف بأن وجهة النظر النسبية الليبريالية هذه، بحدِّ ذاتها 
غري مالمئة ومل تدرك بشكل شامل موقفها من العاملية واملحلية 

اللتني بنت منهام أحكامها الثقافية والسياسية.
البنيوية،  النظري يف فكر ما بعد  تاريخه  مبفهوم االختالف، وله 
الرنَّان لالختالف(، وماركسية ما بعد  النفيس )باملعنى  والتحليل 
كيف  أرى  أن  أحاول  كنُت  النموذجي...  فانون  وعمل  ألتوسري، 
وليبرياليتها  بنسبيتها  الغربية  الثقافة  أو  نفسها  الغرب  أن فكرة 
حافة  عىل  تحتوي  جداً(  املؤثِّرة  م  التقدِّ أساطري  إحدى  )وهذه 
أضع نفيس يف  أن  الثقايف،  االختالف  بفكرة  أحاول،  كنُت  حادة. 
بناء  حيث  امُلنِتجة،  املساحة  تلك  يف  َبنْي«  »الَبنْيَ  املوقع  ذلك 

الثقافة كاختالف وبروح الَغرييَّة.
س الالُمقايسة، غالباً، بني الثقافات املختلفة، بني املامرسات  تتأسَّ
مجموعات  داخل  الثقافات  بناء  يف  االختالف  وبني  الثقافية 
مختلفة. ومهام كنَت عاقاًل أو عقالنياً )ألن العقالنية أيديولوجيا 
عليك  فسيصُعب  اساً(،  حسَّ بها  تكون  »طريقة«  فقط  وليست 
ويستحيل، بل وسيكون له أثر عكيس إن حاولت تركيب أشكال 
إمكان  عيت  ادَّ ثم  البعض،  بعضها  مع  الثقافات  من  مختلفة 

تعايشها بسهولة.
إذا حاولنا فهم الطرق التي تبني بها املامرسات الثقافية أنظمَة 
املعنى عندها ومنظامتها االجتامعية، اعتامداً عىل الزعم القائل 
ما،  مستوى  عىل  ُتفهم،  أن  مُيكن  الثقايف  ع  التنوُّ أشكال  كل  إن 
د سواء أكان هذا املفهوم اإلنسان  باالستناد إىل مفهوم عاملي ُمحدَّ

الِعرق، فستكون محاولتنا هذه خِطرة ومحدودة  أم  الطبقة  أم 
يف الوقت ذاته.

إىل جانب ذلك، فللنسبية، كام للعاملية، أشكالها املتطرِّفة والتي 
أساساً   - ُتعترب  األشكال  أن تكون جاذبة، لكن حتى هذه  ميكن 
- جزءاً من العملية ذاتها. ويف هذه النقطة أودُّ أن أطرح فكرة 
ل من  الرتجمة الثقافية )واستخدامي لهذه الكلمة كان قد تشكَّ
الرتجمة ومهام  بنيامني عن مهام  فولرت  مها  قدَّ التي  التوضيحات 
الثقافة، بطريقة ما، ترتبط  املرتجم، ألقول عربها إن كل أشكال 
ببعضها البعض ألن الثقافة »ترميز« أو نشاط رمزي. إنَّ اإلفصاح 
ومتشابهة،  مألوفة  املحتويات  ألن  ليس  ممكن،  الثقافات  عن 
الذات«  »تكوين  وهي  الرمز  من  لة  ُمشكَّ الثقافات  كل  ألن  بل 
ومامرسة استكاملها. نحن نقاوم التفكري يف كيف أن فعل الرتميز، 
فعل إنتاج األيقونات، الرموز، األساطري واملجازات التي من خاللها 
نعيش الثقافة، تحتوي بداخلها دامئاً )وهذا بفضل الحقيقة القائلة 

بأنها أشكال التمثُّل( عىل قدر من االستالب الذايت املحدود.
ينبني املعنى من خالل حاجز االختالف الذي يفصل بني الدال 
واملدلول، تبعاً لذلك فإنه ال توجد ثقافة ُممتلئة بذاتها ولذاتها. 
وليس السبب هو أن مثة ثقافات أخرى تناقض سلطتها وحسب، 
بها  الخاص  الرموز  تشكيل  نشاط  خالل  من   - تسعى  ألنها  بل 
إىل   - واإلشارات  املعنى  التمثُّل وصناعة  عملية  عرب  واستكاملها 

تأسيس ُهويَّة ُعضويَّة، أصيلة ومتكاملة.
بها  مُنوضع  التي  العملية  فهي  يشء،  كل  قبل  الرتجمة  وأعني 
وتغريب  تثنية  حالة  يف  دامئاً  تكون  أن  ويجب  الثقايف،  املعنى 
يف عالقتها بذاتها. بهذا املعنى إذاً، ال ميكن أن نقول عن الثقافة 
للرتجمة. ُعرضة  دامئاً  الثقافات  بذاتها ولذاتها، ألن جوهر  مثاًل: 

الثقافة  ألن  اللغة،  بنظرية  الشبه  قريبة  هذه  الثقافة  نظرية 
كلمة  أستخدم  وال   - الرتجمة  ذاتها:  للعملية  خاضعتان  واللغة 
هذا  »ُترِجَم  مثاًل  نقول  كأن  الصارم  اللغوي  باملعنى  »ترجمة« 
كفكرة  أستخدمها  وإمنا  الفرنسية«،  إىل  اإلنكليزية  من  الكتاب 
حسب  اللغوية  العالمة  داخل  اإلزاحة  عملية  مُيارِس  مجاز  أو 
يف  كطريقة  الرتجمة  ستبدو  الفكرة  تلك  بتطوير  بنيامني.  فولرت 
األولوية  تكون  بحيث ال  املاكر،  اإلزاحي  باملعنى  لكن  املحاكاة، 
لتعزيز األصل، بل ملحاكاته، لنسخه ونقله وتزييفه... فاألصل مل 
ينتِه أبداً أو مل يكتمل يف ذاته، ودامئاً ما ينفتح عىل الرتجمة، لذا 
أو  ما  لوجود  كاملة  َقْبلية  لحظة  هناك  إن  القول  أبداً  ميكن  ال 
س يف  معنى )أي جوهر(. وهذا يعني، حقيقًة، أن الثقافات تتأسَّ
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انية( املوجودة داخل نشاط تشكيل الرموز  عالقتها بالغريية )الجوَّ
ك ُبناها يف آخر األمر. ينفتح إمكان اإلفصاح  الخاص بها، ما ُيفكِّ
ميكن  ال  أخرى  وَقْبِليات  الثقافية  املامرسات  عن  امُلختلف،  عن 

ُمقايستها، من خالل عملية اإلزاحة أو التحييد.
أعطيتهام  اللذين  األوليَّني  التوصيَفني  الُهجنة من  اآلن فكرة  تأيت 
ألصل االختالف وفكرة الرتجمة، ألنه إذا أنكرْت الرتجمُة الثقافية 
قْباًل  ُمعطى  أصل  جوهريَة  إنتاج(  وكإعادة  كتمثُّل  حالَتيها  )يف 
الحالة،  هذه  يف  الثقافة،  أشكال  كل  فستكون  أصلية،  ثقافة  أو 
ليست  إيلَّ  بالنسبة  الُهجنة  أهمية  ُهجنة.  عملية  وباستمرار، يف 
يف قدرتها عىل اقتفاء أثر اللحظَتني اللتني انبثقت منهام اللحظة 
األُخرى  للمواقع  يسمح  الذي  الثالث  الفضاء  أنها  بل يف  الثالثة، 
ناً ُبنًى  سته، ُمكوِّ باالنبثاق: ُيزيح الفضاء الثالث التواريخ التي أسَّ
سلطوية جديدة ومبادرات سياسية جديدة؛ تلك التي ُتفهم، عىل 

نحو غري دقيق، عندما يتمُّ استقبالها كحكمة.

مسألة سلامن رشدي
أستطيع رؤية كيف أن ذلك مينُحنا القدرة عىل مراوغة سياسات 
مع  التعامل  بإمكانك  هل  لكن  الثقافية،  والثنائية  االستقطاب 

هذا الفضاء الثالث باعتباره ُهويَّة ما مثاًل؟
- ال. ليس ُهويَّة )الُهويَّة التي ميكن إدراكها باملعنى الذي يقرتحه 
الُهجنة عرب »َتناُظر  ث عن  أنا أحاول أن أتحدَّ التحليل النفيس(. 
التحليل النفيس«. فالُهجنة عملية خلق ُهويَّة من خالل املوضوع 
الُهويَّة  تكوين  مركز  ل  ُيحمِّ )الغريية(  املوضوع  وهذا  أيضاً،  وبه 
تكوينه.  يف  الغريية  ل  تدخُّ بسبب  املتناقضات  دامئاً  )الذات( 
واملامرسات  املشاعر  تلك  آثار  حملها  يف  الُهجنة  أهمية  وتكمن 
خطابات  أو  معاٍن  آثاَر  تحمل  التي  الرتجمة  كام  لتها،  شكَّ التي 
معيَّنة. إنَّ الُهجنة ال ُتعطي هذه املعاين والخطابات سلطة كونها 
مة.  َقْبلية أو أصلية: هي َقْبلية فقط مبعنى كونها ظهرت يف املقدِّ
تساعد عملية الهجنة الثقافية عىل ظهور يشء ما مختلف، يشء 
جديد وغري ُمدرَك، مكان جديد للتفاوض حول املعنى والتمثل. 
مته رواية »آيات  أفضل مثال عىل ذلك هو شكل الُهجنة الذي قدَّ
شيطانية« حيث أثارت خالفات عديدة حول األصل، حول تأليفه 
به »آيات شيطانية« هو  قامت  ما  القرآن. كل  أعني  وسلطته... 
يف  الت  التدخُّ عن  الالهوتية  الخطابات  مساجالت  عكست  أنها 

الت غري مرشوعة... إلخ. النص القرآين ووضعيَّتها كتدخُّ
التمثُّل  لغة  آخر من  نوع  استخدام  أن  األمر هو كيف  املثري يف 

ه ما شئت -   ه املجاز املهاجر أو رواية ما بعد الحداثة أو َسمِّ - َسمِّ
وإعطاء سياق ألشكال إحيائية أخرى )الرشوط الحضارية للمدينة 
املعارف  من  سيجعالن  إلخ(،  املعارصة...  الجنسانية  الحديثة، 
واملساجالت حول مكانة القرآن شيئاً مختلفاً يف »آيات شيطانية«، 
ل وتلك الرتجمة الثقافية ستصبح قيم وآثار تلك  وخالل ذلك التحوُّ
قابلة  والثقافية غري  السياسية واالجتامعية  املعارف واملساجالت 
ل  شكَّ الذي  التاريخي  أو  الالهويت  التأويل  تقاليد  مع  للُمقايسة 

الثقافة الحاضنة للقرآن كتابًة وقراءًة.
ُيوحي التفكري يف الهجرة باعتبارها مجازاً، بأن لغة الرواية شكلها 
والخادعة.  املزدوجة  املتناقضة  للمعاين  حتاًم  مفتوحة  وبالغتها 
متشابهة.  فكرية غري  لتقاليد  بدمجه  عواملَ هجينًة،  املجاز  ُينِتج 
وتكمن  املغرتب.  مجاز  مبنية حول  شيطانية«  »آيات  أن  مبعنى 
إىل  بنا  تعود  أنها  يف  مجازاً  باعتبارها  الهجرة  يف  التفكري  أهمية 
الهجوم االجتامعي الكبري الذي تعرَّضت له الرواية )الطريقة التي 
ُقرئت بها وُأوِّلت وهي أنها تحدٍّ شيطاين لسلطة اإلسالم( وتسمح 
الرواية بشكل  أنه قد ُأيسء فهم شكل  بأن نرى كيف  أيضاً،  لنا 

عميق ألنها تدور حول مجاز امُلغرتَب.

... أظهرت لنا مسألة رشدي ذلك النوع من األصولية: بعيداً عن 
ال  مثة  ثالث،  إىل  الُهجنة  بعد  تحوَّال  ين  متضادَّ اثَنني  هنالك  أن 
ُمقايسة هنا إذاً، مبعنى وجود معسكَرين كالهام راسٌخ يف مكانه 

وبينهام رصاٌع ال ُصلح بعده. أرجو أن ُتعلِّق عىل ذلك.
- ستالحظ حسب املدى الذي ذهبت إليه حالة سلامن رشدي، 
وبكل سهولة، أن ما نراه عىل مستوى واحد هو ذلك النوع العنيد 
الصامد من رسوخ االختالف الذي تمَّ تأسيسه، لكن سرتى أيضاً 
عىل املستوى العميل أن هذا ليس كل ما يف األمر، إذ توجد عىل 
حق  تفرتض  التي  الليبريالية  النظر  وجهة  مثاًل  السطح  مستوى 
الكتابة، حق الكالم وحق التعبري باعتبارها أموراً مركزية يف املجتمع 
الثوابت، لكْن مثة  الراسخ عىل هذه  التوكيد  العلامين. إذاً، فثمة 
أيضاً، ويف كل أنحاء هذا املجتمع، تحويٌر بطيء لهذا املوقع، ويتمُّ 
ة هذا التحوير بالتعليق عىل الالمقروئية التي  التخفيف من ِحدَّ
حظَي بها الكتاب، وهذه النقطة مثرية لالهتامم. بالطبع لنا الحق 
يف أن نكتب، لكن هذا ال يعني أننا نريد كل ما ُيكتب، فالحقيقة 
ر القول بأننا ال نريد ما ُكِتب فنحن بذلك ُنرسل،  أننا عندما نكرِّ
بطريقة أو بُأخرى، إشاراٍت لإليرانيني مفادها أننا نتربَّأ مام ُكِتب 
)املغرورة(  الليبريالية  لذاتنا  إشاراٍت  ذاته،  الوقت  يف  مرسلني، 

مفاُدها أننا ُأناس رائعون ألننا ندعم ما ال نريده. توجد إذاً، داخل 
وهي  اآلمن،  للتفشيل  اسرتاتيجية  الخالف  من  الليبريايل  الجناح 

كون بقيمنا الليبريالية«. أكرث تعقيداً من القول »إننا ُمتمسِّ
أنَت ُمحقٌّ يف ما يختصُّ بتحديدك للموقع األصويل )وهي تسمية 
تبسيطية وخاطئة(، فبحسب آخر استطالع للرأي العام فإن أكرث 
من 38% من مسلمي بريطانيا يعتقدون أن العقوبة الصحيحة 
والجديرة بسلامن رشدي هي املوت. لكني أعتقد أن هذه الحالة 
قد برهنت أيضاً، عىل أن هنالك أكرث من موقع داخل املذهب 
الشيعي، والذي ُيصنَّف وُيقرأ بكل سهولة عىل أنه أصويل. صحيح 
الراهن، لكنها صاعدة -  الوقت  أن هذه املواقع غري ُمهيمنة يف 
عاًء عملياً يقول بأن هنالك نوعاً من الُهجنة،  عي ادِّ وهنا دعني أدَّ
تلك التي توجد بالرغم من تأكيدك الدائم عىل نقاء معتقداتك 
- وقد صعدت إىل السطح، بشكل أكرث تفصياًل، من قبل أن تظهر 
العلامين،  والقانون  )الرشيعة(  الديني  القانون  بني  التقابل  فكرة 
ومن قبل حضور اللحظة الرصاعية الرصيحة أو الثغرة الرصيحة 
التي ستمرُّ من خاللها - شئت ذلك أم أبيت - العقيدة األصولية. 
إذاً فقد َطرحت العديد من األسئلة حول إمكان تواؤم املعتقدات 
اآلن.  فيه  تعيش  أن  عليها  الذي  العامل  مع  املعارصة  األصولية 
الدين رسدار قد ذكَر يف مقابلة صحافية  بالذكر أن ضياء  جديٌر 
رأي  عن  صدرت  التي  رشدي  سلامن  دم  إهدار  فتوى  أن  معه 
قضايئ كالسييك ُيعرف بالفقه، تخلو من روح تعاليم اإلسالم، وأن 
ت منه ال تصلح ملجتمعات إسالمية  الكثري من القوانني التي اشُتقَّ

حديثة.
لكن دع كل هذا جانباً. لو حاولنا أن ننظر إىل هذه املسألة بأثر 
م مبواقع النظر سنواٍت إىل األمام لُنلقي  رجعي، أو حاولنا أن نتقدَّ
الفوارق داخل  العديد من  عليها نظرة من هناك، فحتاًم سرنى 
عىل  فوارق  ليست  وهي  ومتاسكاً،  تصلباً  األصولية  املواقع  أكرث 
مستوى التأويل الالهويت فحسب، بل عىل مستوى الفعالية؛ كيف 
تستطيع هذه األفكار أن تؤثِّر عىل السياق االجتامعي وما هي 

طبيعة هذا السياق االجتامعي؟
امُلذهل يف األمر أن األصولية التي قيل إنها ُتعربِّ عن ماٍض عتيق، 
باللعبة  يتعلَّق  تنافس  أي  يف  أسايس  كالعب  اآلن  نراها  بدأنا 
كانت  معارصة  سياسية  لحظات  من  وكم  الحديثة.  السياسية 
التاريخي  فالسياق  إذاً  ذاته.  الوقت  يف  َتها  وَحدَّ مجاالً  أعطتها 
ال للرصاع الذي اشتغلت عليه »آيات شيطانية« هو سياق  الفعَّ

»براد فورد« الربيطانية ال سياق املذهب الشيعي يف إيران.



العدد 41 - األربعاء 10 آب 2011العدد 41 - األربعاء 10 آب 2011

عىل  قدرتها  عدم  هي  الحداثة  مشكلة  بأن  إذاً  ُتَحاِجج  أنت 
ني  لها: ما يهمُّ امُلعارضة  العتيقة  الثقافية  التعامل مع األشكال 
األكرث  ها  عمِّ وابنة  الجوهرانية،  أشكال  بكل  يختصُّ  ما  يف  هنا 
ُمحافظة )األُصولية( هو أنها ُتنكر االختالف ومتحو مامرساتها يف 
الهيمنة والتفرقة. أرجو أن ُتعلِّق عىل هذه املوضوعة. أنا أفرتض 
أيضاً، أن قضية ُرشدي هي التي جلبت كل ذلك، باإلضافة إىل 

صعود األصولية املسيحية أيضاً؟
، يف ما يختصُّ  - إذا سمحت يل بتوضيح ما هو إشكايل بالنسبة إيلَّ
األصولية  إن  فسأقول  رشدي،  قضية  يف  األصولية  موقع  بفهم 
الوسطى،  العصور  إىل  باعتبارها شكاًل عتيقاً، يعود غالباً  مت  ُقدِّ
رهانات  أن  هي  املسألة  لكن  وعبثية.  علينا  غريبة  ستبدو  لذا 
الدولة  إطار  خارج  تقع  وهي  جداً،  معارصة  شيطانية«  »آيات 
فعاًل متلك  تكن  مل  إذا  الحارض، هذا  وقتنا  العاملة يف  السياسية 
املسلمني  ماليني  فإن  ذلك  جانب  إىل  ملموسة.  فكرية  مساحة 
هم  كثرياً،  هنا  عن  يبعدون  ال  الرهانات  هذه  يصنعون  الذين 
هم  آخر.  مجتمع  آخر؛  اجتامعي  ثقايف  عامل  من  جزءاً  ليسوا 
دنا إساءة فهم  يعيشون بيننا هنا. يف براد فورد. أعتقد أننا تعمَّ
القضية بإحالتنا لهم عىل ماٍض بعيد ليتسنَّى لنا سامع أصواتهم 

شة إىل الدماء. اآلتية من زمن آخر؛ كرصخة متعطِّ

أمام  حقيقية  مشكلًة  الحالة  تلك  يف  الحداثة  سؤال  سيطرح 
اليسار، ألنه حاول دامئاً أن يربط نفسه بذلك التقليد الذي يعود 
وانتقدته  أنت  وصفته  والذي  الغربية  الليبريالية  الفلسفة  إىل 
قبل قليل. لكن كيف ميكن عقد ِقران مع الجوهرانية التي ُترصُّ 
عىل أنها متتلك الحقيقة وتسعى إىل تأسيس ُهويَّة ثقافية ثابتة؟ 
راتك عن الُهجنة واالختالف أن تصنع حلفاً مع  كيف ميكن لتصوُّ

دوائر ذات قيم ُأصولية، إذا صحَّ التعبري؟
ر الُهجنة - كام أوضحُته يف مقايل  - أعتقد بسهولة ذلك، ألن تصوُّ
»االلتزام بالنظرية« الذي أحلتني عليه - يقوم عىل حقيقة أن أي 
رصاع سيايس ُمعنيَّ يساعد عىل انفتاح مواقع جديدة، وإذا واصلت 
يف إحالة تلك املواقع الجديدة عىل املبادئ القدمية التي انبثقت 
عنها فسوف تعجز عن املشاركة فيها بالشكل اإلبداعي وامُلنتج. 
فكام قالها نلسون مانديال ذات يوم: »عليك أن تفاوض حتى لو 
كنت يف املعركة«. فالتفاوض هو كل ما تقوم عليه السياسة. ونحن 
يف حالة تفاوض حتى لو مل نكن نعلم بذلك، نحن دامئاً نتفاوض 
التفلُّت  التمرُّد تفاوض،  يف أي موقف معارضة أو عداء سيايس؛ 

استنفاد  أو  التنازالت  تقديم  من  نوعاً  ليس  التفاوض  تفاوض. 
الخيارات كام يفهمه الناس، عادًة، بكل سهولة. يف االتجاه ذاته 
نحن نحتاج إىل إعادة صوغ معنى اإلصالحية: كل أشكال النشاط 
الهيكلة،  الراديكايل تسعى إىل اإلصالحات أو إعادة  مي أو  التقدُّ
ة جداً والُهجنة هي،  لذلك أعتقد أن التفاوض السيايس مسألة مهمَّ
بالضبط، أنه عندما ينشأ موقف أو ِحلف جديد سيتطلب منك 
عها. أما عندما تأيت  ذلك أن تنقل مبادئك، وُتعيد التفكري فيها وُتوسِّ
ظة هي سيِّدة املوقف. فهو  إىل اليسار فستجد أن التقليدية املتحفِّ
يحاول دامئاً قراءة األوضاع الجديدة عىل ضوء مناذج ُمعطاة سلفاً 
أو مخططات جاهزة، هي انعكاس لرد الفعل؛ الذهنية املحافظة.

لحظة التناقض يف تاريخ الغرب
كانت تدور بذهني أثناء سؤايل السابق عن التحالفات مع الدوائر 
األصولية، الفكرُة الجذابة لتحالف األخرض مع األحمر. فيبدو يل 
ال داخل االنفجار املعارص للوعي األخرض يتمثَّل  أن العامل الفعَّ
األرض  ُحرمة   - س  املقدَّ أصولية، عن فكرة  قيم  البحث عن  يف 

األم؛ العودة من الثقافة إىل الطبيعة، كخط معريف؟
ى »السياسات  د جداً يف ما يختصُّ مبا ُيسمَّ - يبدو أن املوقف معقَّ
يف  يتمثَّل  اآلن،  ظهر  والذي  لها،  األعظم  الحافز  ألن  الخرضاء«، 
لنبوءة  كـ»رمز  ترشنوبل  انفجار  ده  جسَّ الذي  النووي  التهديد 
ص اآلثار النفسية، وبالطبع، السياسية  مرعبة«. أعتقد أننا مل نتفحَّ
لحدث بأهمية ترشنوبل. سُتحسُّ عندما يتعلق األمر بزلزال، أن 
فيه شيئاً من الطبيعة، شيئاً من الثقافة، لكن يف حالة ترشنوبل 
السبب هو الثقافة والعلم. هي كارثة من ُصنِعنا وتخطيطنا، وهذا 
ال يعني أننا خططنا لذلك فعاًل لكن باملنظور العام. لكن ترشنوبل 
وبوبال اللذين صارا »ُنصَبني تذكاريَّني للآميس البيئية« هام عبارة 
الحوادث. ألن  تلك  تاريخ  إىل  النظر  عن حوادث، ونحن نحتاج 
الجّيد يف األمر أن السياسات الخرضاء جاءت كنتيجة لنقد تاريخ 
ون  م العلمي. إذا كان السياسيون الُخرْض مستعدُّ العقالنية والتقدُّ
الرأساملية  الرؤية  مع  تتوافق  ال  الخرضاء  السياسات  إن  للقول 
للتنمية االجتامعية، فسيكون قولهم هذا أفضل ترياق لأليديولوجيا 
ر اإلنكليزي  السائدة التي َكتَب عنها باترك رايت، والتي مُتثِّل التصوُّ
ر املتكامل للاميض األركادي. وميكنك أن تجد هذا  للذات والتصوُّ
أحياناًً  ستجده  إنك  بل  ليفس.  آر.  أف.  لدى  األدب  يف  ر  التصوُّ
يزحف عىل حواف أعامل أي. يب. تومبسون، وبالطبع يف أعامل 
ال  توأمة  حالة  يف  اإلنكليزي  الريف  يصبح  حيث  باول  أنوتش 

تنفصم مع اإلمرباطورية؛ فكرة املجتمع العضوي. وهكذا سُيمثِّل 
أخذت  الخرضاء  السياسات  ألن  جداً،  جيِّداً  ترياقاً  ذاك  قولهم 
من  نفسها.  ضدَّ  واستخدمتها  األركادية  اللغة  من  النوع  ذلك 
م أي »حزب ُخرْض اشرتايك متامسك« نقداً ملزاعم  الطبيعي أن ُيقدِّ
ُتخرِّب  التي  الحديثة  التكنولوجية  الصناعية  الرأساملية  التنمية 
للمحافظني. املاضوية  األركاديانية  أيضاً  ك  سيفكِّ لكنه  الكوكب، 

ثنا عن أهمية السياسات الخرضاء وعن الُقوى الدينية  لقد تحدَّ
ياً للحداثة يف هذا البلد. لكني أودُّ أن  والثقافية التي مُتثِّل تحدِّ
أحيلك عىل تعليٍق لك قلت فيه إن اللحظة التأسيسية للحداثة 
هي  الكولونيالية  اللحظة  أن  مبعنى  الكولونيالية.  اللحظة  هي 

تاريخ الغرب. أرجو أن تربهن عىل ذلك.
- أعتقد أننا بحاجة إىل االنتباه لحقيقة أن مغامرة الحداثة الغربية 
قد متوضعت، كام هي بشكل عام، يف القرَنني الثامن عرش والتاسع 
عرش، وهي اللحظة التي ظهرت فيها الرسديات الكربى للدولة، 
التي  اللحظة  والرواية.  العلم  الفن،  الثقافية،  القيمة  املواطن، 
لُتعرِّف  والُهويَّات  الرئيسة  الثقافية  الخطابات  فيها هذه  جاءت 
التنوير يف املجتمع الغريب والعقالنية النقدية للفرد الغريب، هي 
اللحظة ذاتها التي بدأ فيها الغرب بإنتاج تاريخ آخر لنفسه من 

خالل أمالكه وعالقاته الكولونيالية.
رؤيته  ميكن  والذي  الغرب،  تاريخ  يف  األيديولوجي  التوتُّر  إنَّ 
الدميوقراطية  والدة  مع  االستبدادية  السلطة  وجود  تزامن  يف 
التناقض  هذا  حل  عن  العجز  ورمبا  ة.  بدقَّ ُيكَتب  مل  والحداثة، 
االستبدادي  الغرب  تاريخ  كتابة  إىل عدم  النهاية  أدى يف  ما  هو 
والتضامن.  الدميوقراطية  تاريخ  مع  جنب  إىل  جنباً  الكولونيايل، 
سكان  عودة  يف  املقموع  التاريخ  لهذا  املادي  التاريخ  د  ويتجسَّ
الطاغي  وحضورهم  الكربى،  الحوارض  إىل  الكولونيالية  بعد  ما 
الثقافية  وأيديولوجيتها  الكربى  الحوارض  سياسة  من   َ غريَّ هذا 
استوعبوا  الذين  الناس  وهم   - ألنهم  الفكرية  وتقاليدها 
املدنيَّة  الرسديات  بعض  أزاحوا   - الكولونيالية  الثقافية  التجربة 
هذه  سلطة  وساءلوا  والنظام.  القانون  م،  بالتقدُّ الخاصة  الكربى 
هي  توضيحها  أحاول  التي  األخرى  النقطة  وأصالتها.  الرسديات 
التاريخ  هي  بل  فحسب،  الغرب  تاريخ  ليست  الكولونيالية  أن 

الرديف لتاريخ الغرب املحيلِّ التقليدي.
- ومبساعدة فكرة  التي ناقشُتها آنفاً  تقول فكرة املجاز املهاجر 
الغربية  واملدنيَّة  م  التقدُّ تواريخ  إدراك  ميكن  ال  إنه   - التناظر 

شعرنا  يف  الدنيا  صورة 
مليئة  قامتة  العريب 
بالفوىض واالضطراب، فإذا 
كل  نسَب  للحياة  الرومي  ابن  عرض 
ما فيها إىل فوىض رضبات الحظ الذي 
يخلع عىل الجهلة سخاءه، حارماً منه 
الشعراء والعظامء، وليس أوضح عىل 
ذلك من بيَتيه اآلتَيني: »عجَب الناس 
/ـَي بعد اإلجازة  من أيب الصقر إذ ُولِـّ
الديوانا/ إن للحظ كيمياء إذا ما/ مسَّ 

كلباً أصاره إنسانا«.
كذلك،  الدنيا  يرى  الشاعر  كان  نعم 
كام  لها،  االحتيال  عىل  مجرب  لكنه 
القرود  زمان  »هذا  نؤاس:  أبو  يقول 

فاخضْع/ وكن لها سامعاً مطيعا«.
الرابع  القرن  عليه قول شاعر  وعطفاً 
النوم  يف  »رأيت  العكربي:  األحنف 
تراءت  العروس  مثل  مزخرفًة/  دنيانا 
فقالت  جودي،  فقلُت:  املقاصرِي/  يف 
يل عىل عجل/ إذا تخلَّصت من أيدي 

الخنازيِر«.
واقعٌة  الدنيا  أن  يشعرون  فالشعراء 
وأن  والقرود،  الخنازير  أيدي  يف 
قد  ما  رغم  الدون،  هو  منها  هم  حظَّ
مبذول،  مال  من  فيها  بعضهم  يلقى 
أراَق ماء وجهه يف سبيله.  لكنه مال 
كاملتنّبي.  شاعر  مأساة  تكمن  وهنا 
الشعراء  عىل  املعايري  اختلطت  وهنا 
اللذين  الفهم  وسوء  الفوىض  ظلِّ  يف 
راح  حتى  العريب،  املجتمع  بهام  عجَّ 
باً من  أبو األقيرش األسدي يقول متعجِّ
من رشب  منعه  يريد  الذي  الرشطي 
نسقَيه/  أن  الرشطي  »سأل  الخمر: 
فسقيناه بأنبوب القصب/ إمنا نرشب 
أموالنا/ فاسألوا الرشطي ما هذا  من 

الغضب«.

الشعراء
و»زمان القرود«

عبد حامد

ست عليها  مبعزل عن الجذور الكولونيالية العنيفة للمثاليات التي تأسَّ
املدنيَّة ومثيولوجيا الحضارة. وتقرتح - عملياً عىل أرض الواقع - أن تتمَّ 
مساءلة لغة الحقوق والواجبات، التي تحتل مركز القلب يف خطاب 
واألوضاع  الشاذة  القانونية  التفرقة  أساس  عىل  الحديث،  املواطنة 
الثقافية التي يعيش فيها السكان املهاجرون والالجئون الذين وجدوا 

، عىل الجانب اآلخر من القانون. أنفسهم، وال ُبدَّ
بكلامت أخرى، إنَّ وجهة النظر ما بعد الكولونيالية تدفعنا إىل إعادة 
التفكري يف التحديدات العميقة للمعنى الليبريايل التواطؤي اإلجامعي 
د، من خالل املجاز املهاجر، عىل أن الُهويَّة الثقافية  للمجتمع. هي ُتشدِّ
)امُلغايرة(، وأن زمن  إالَّ من خالل عملية  بناؤها  والسياسية ال ميكن 
. نحتاج إىل  الُعضوية املتجانسة قد وىلَّ دمج األقليات يف املجتمعات 
كولونيالية  بعد  ما  نظر  من وجهة  الثقايف  املجتمع  التفكري يف  إعادة 
الحركة  من  بأثر  والذات  الجنسانية  لغة  العميق يف  ل  التحوُّ ومقارنة 

النسوية يف السبعينيات وُمجتمعات املِْثليني يف الثامنينيات.
إن مزاعم املدنيَّة الغربية - بحسٍّ تاريخي عاملي - َتَعامْت عن كل ذلك، 
لتواصل يف تأكيدها عىل أن القيم الثقافية التي تؤمن بها األصولية ما 
هي إالَّ جزء من تاريخ ماٍض تتمُّ معرفته، فهمه وموضعته من خالل 
فضاء وإطار عمل العقالنية والتاريخانية الغربيَتني. لكن تصاعد النقد 
ي اإلسالم الراديكايل ُيناقض هذه  مه السياسات الخرضاء وتحدِّ الذي تقدِّ
املزاعم بشكل قاطع، وإن كان بُطُرق مختلفة. تبدو رهانات األصولية 
عتيقة جداً، لكنها قد ُوضعت اليوم كجزء من نظام سيايس ثقايف معارص 
الالمقايسة  منط  أن  توضيح  مسؤولية  عاتقي  عىل  أخذُت  لقد  جداً. 
الثقايف. االختالف  عن  أفكاري  تطويره  إىل  تسعى  ما  هو  والخصومة 

دور املثقف امللتزم
أودُّ أن أختم هذا الحوار بالعودة إىل السياسة، خصوصاً مسألة دور 
عَت يف تعليقك عىل مكان امُلثقف امُللتزم وزمانه؟ امُلثقفني، فهالَّ توسَّ

- هو تعليق أوردته يف أحد مقااليت، حاولت أن أقول من خالله إن عىل 
لوا يف رصاعات  امللتزمني مسؤولية مزدوجة؛ عليهم أن يتدخَّ املثقفني 
دة من التفاوض السيايس، لكن هذا ال يعني أن  معيَّنة مبواقف ُمحدَّ
بإعادة  نفسها،  املعرفة  لتغيري موضوع  املبارش  ل  للتدخُّ هناك طريقة 
مت خصيصاً له.  صوغ مفهوم املجتمع عىل مقاس رهانات معّينة ُصمِّ
إذاً، اقرتحُت نوَعني من أشكال النشاط املمكن. كنُت أهاجم الفكرة 
النظرية  األفكار  ُترتَجم  مل  إذا  أنه  مفادها:  والتي  الناس  بني  السائدة 
ز  مبارشًة إىل فعل سيايس، فستصبح بال قيمة. طبعاً، الكلمة التي سرنكِّ
عليها هنا هي »مبارشًة« ألن الناس كعادتهم سيقولون: طيِّب، كيف 

د،  سأستفيد من هذا؟ إذا كنت تريد أن ُتفِصح عن موقع نظري ُمحدَّ
ل  فسيكون السؤال التايل يف هذه الحالة هو: كيف سُتفرسِّ إرضاب ُعامَّ
املناجم؟ أو كيف ستفرسِّ اضطرابات مواصالت لندن؟ أنا اآلن، ال أؤمن 
بأن هذه األسئلة َتصلح كاختبار ملدى التصاق املوقع النظري بالسياسة، 
ألن من املمكن جداً أن نقرتح تعايش نوَعني من النشاط قادَرين عىل 

إعادة تعريف أكرب املفاهيم السياسية وأكرثها حرجاً.

ٌل يف الفضاء الثالث إذاً؟ هذا تدخُّ
ما  إىل  بالنظر  بدأت  إذا  فمثاًل  الثالث.  الفضاء  ل يف  تدخُّ نعم. هو   -
يقومون  الناس هناك  أن  الرشقية، فستالحظ  أوروبا  اليوم يف  يحدث 
بإعادة تعريف، ليس فقط عنارص السياسة االشرتاكية، بل أيضاً األسئلة 
الكربى املتعلِّقة بالطبيعة الُكلِّية ملجتمعهم الداخل يف عملية انتقال 
من: الدولة الشيوعية، العامل الثاين، إطار الستار الحديدي للوجود. يبدو 
لت إىل حقيقة أنه ال ميكن  أن االشرتاكية يف الرشق أو الغرب قد توصَّ
الناس كُكتل، كُجموع غري متاميزة تؤلف طبقة أو عرقاً  التعامل مع 
د  ة. إن مفهوم الناس ليس هو بامُلعطى الجوهري، امُلحدَّ أو نوعاً أو أمَّ
د واملتجانس الذي ُيشكل املجتمع، كام تراه السياسة، بل  طبقياً امُلوحَّ
هو عبارة عن عملية َتجلٍّ سيايس وتفاوض سيايس عىل طول خط املواقع 
دة  متعدِّ لتعريفات  كشكل  دامئاً  الناس  يوجد  املتناقضة.  االجتامعية 
بانتظار أن ُيخَلقوا وَينبُنوا. هذا النوع من السياسات الذي ُيفصح عن 
باقية املخالفة، ال ُينتج  دوائر األقليات من خالل املواقع االجتامعية الطِّ
وجهة النظر الطليعية؛ »القيادة من األمام«. إذا أخذَت بفكرة أن بناء 
أعاله،  اقرتحُت  كام  الثقايف،  واالختالف  الُهجنة  خالل  من  يتمُّ  الناس 
عندما  واملحكوم.  الحاكم  بني  التبسيطي  التقسيم  بذلك  فستتجنَّب 
تصف سلطة استبدادية )التاترشية مثاًل( بأنها كتلة متجانسة، مستنداً 
إىل ذلك النوع من الثنائية، فسيكون وصفك هذا انعكاس غري دقيق ملا 
د عىل  يحدث يف العامل. إذا كان لديك بدالً من ذلك، النموذج الذي يؤكِّ
الطبيعة امُلراوغة لتلك العالقة والذي يفهم الذاتية السياسية باعتبارها 
دة األبعاد ويتمُّ تعريفها عرب الرصاع، فستصبح التاترشية عندئذ  متعدِّ
اساًم لعدد من الدوائر االجتامعية امُلفصح عنها، بدءاً بالطبقة العاملة 
وتشكيالت الربجوازية امُلرتفة وانتهاًء بالرتاتبيات االجتامعية امُلحافظة 
وعامل التجارة والصناعة. سرتى أيضاً، كيف أنه مل يتم اإلفصاح عن هذه 

اإلرادة العامة؛ هذه الكتلة االجتامعية.
ما نراه اآلن ليس عقالنية سياسية يف العمل، بل هو »الالوعي السيايس« 
والتمثيل الرمزي ملا ستصبح عليه بريطانيا العظمى بعد ِعقد من ُحكم 

امُلحافظني: بالد صغرية ُيعاين اقتصادها من املشاكل.

في نقد 
الرأسمالية.

إسالموفوبيا.
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كان غيُّوفك، شاعر فرنسا الكبري يقول »إن الشعَر 
يكرُه الصفات، وهو يكرهها يف ُصلب النص الشعري 
هذه  لنا  تأمَّ ولو  سواء«.  حد  عىل  هامشه  وعىل 
املقولة لوجدناها تعني الكثري من السؤال الشعري وضواحيه، 
ل  فتكاثر الصفات يف القصيدة ال ميكن إال أن يكون شكاًل للرتهُّ
واإلطناب ومؤرَش ضعٍف يف الرؤية وعجز عن االختزال، وهي 
بقوله »يف  ظاهرة ال تحتاج إىل برهان، وهو ما عناه غّيوفك 
صلب النص الشعري«. كام أننا نالحظ أيضاً أن الصفات التي 
تأيت أيضاً عىل هامش النص لتصف الشاعر أو القصيدة بنعوت 
مثل: كبري، عظيم، ضعيف، ثوري، رجعي، تقليدي... تيسء إىل 
كَليهام يف نهاية املطاف، ألن الشعر جوهٌر، والجوهر ال يحتاج 
وكلُّ  يكون،  أال  وإما  يكون  أن  إما  ألنه  به،  ُتلحُق  صفة  إىل 
وصف له كامٌن فيه. وبهذا املعنى كان نيتشه يقول عن نفسه: 

»لست شيئاً آخر إاّل شاعر«، وال ُيضيف.
دوماً  ُتلحق  »صفة«  إىل  الوصول  املدخل  هذا  من  أردُت 
ُهويَّة  أو  وطن  إىل  باالنتامء  املتعلِّقة  الصفة  وهي  بالشاعر، 
أو  »فرنيس«  أو  عريب«  »شاعر  نقول:  كأْن  دينّية،  أو  قومّية 
»إفريقي«... فهل وجود هذه الصفة رضوري؟ أو هل حذفها 

سيشّكل انتقاصاً من الشاعر أو شعره؟
بيكيت،  كان  فقد  برباهينه.  ُيديل  وكلٌّ  تتفاوت،  اإلجابات 
نقَل  يستطيع  ال  إنه  يقول  الفرنسية،  ُيتقن  الذي  اإليرلندي 
نصوصه الفرنسية إىل اإلنكليزية ألنه سيحّررها بشكل مختلف 
يكتبه  ما  إطالقاً  ُيشبه  ال  بالفرنسية  يكتبه  ما  وإن  متاماً 
باإلنكليزية ثم يضيف إن الكتابة يف اإلنكليزية )لغته األم( ُتثري 

لديه إشكاالً عميقاً وهو يهرُب منه بالكتابة يف الفرنسّية.
الذي يقصده دانتي حني يقول:  ذاته  ورمبا هذا اإلشكال هو 
»اللغة هي اإلشكال األعىل يف أعىل نقطة من الكائن«. فهذا 
ه مجرَُّد كلمة، ولذا ال بد من تركه يعربِّ عن  اإلشكال ال تفيه حقَّ
نفسه داخل النص اإلبداعي الخاص. وشخصياً، بعد معايشتي 
اليومية لهذا السؤال عرب إقامتي ألربعني عاماً يف فرنسا، بتُّ 
وعىل  عيلَّ  ُتطلق  التي  »عريب«  أو  »عراقي«  صفة  بأن  أؤمن 

نيصِّ ال جدوى منها، وال ميكنها إاّل أن تكون إضافة زائدة.
األمر ببساطة موجود يف النص الشعري نفسه، موجود يف اللغة، 
وإسقاطات  دالالت  من  القصيدة  تحمله  ما  كل  يف  وموجود 
وتداعيات... أقول ذلك ألننا اليوم، بعدما قطع الشعر الحديث 
كل  عىل  خارجاً  الجوهر«  »النص  ر  تطوُّ يف  شاسعة  مسافات 

االنتامءات العرقية واأليديولوجية وسواها، نجد أّن الكثري من 
الشعراء يؤكدون - وأحياناً بشكل غريب ومتناقض - عىل صفة 

الُهويَّة واالنتامء... حتى القبيل والعائيل منه!
ثم إن مثة متناقضات عاشها ويعيشها شعراء عرب وغري عرب 
اليوم، خصوصاً حني ُيقيمون طوياًل ويكتبون بلغة أخرى. فعىل 
سبيل املثال ُيرصُّ الشاعر عبد اللطيف اللعبي عىل أنه شاعر 
مغريب عريب، وهو ال يكتب إال باللغة الفرنسية. ومثله كاتب 
ياسني، الجزائري الرببري، الذي اضطر يف آخر عمره، من أجل 
الجزائرية  بالدارجة  يكتب  أن  إىل  التناقض،  الخروج من هذا 
آخر مرسحّياته »محمد ِهّز فاليزتك« أي )وحتى هذه الدارجة 
أنها  والغريب  حقيبتك«.  احمْل  »محمد  لرتجمتها(  سأضطر 
كانت أضعف نصوصه، خاصة إذا ما قورنت برائعته »نجمة« 
التي كتبها بالفرنسية، وكأن الجواب الصاعق قد جاءه من النص 
نفسه! وألن كاتب ياسني مل يحتمل القول إنه أديب جزائري 
ر ترك اللغة الفرنسية - رمبا  ُترجم إىل العربية أو الجزائرّية، قرَّ
ى التي رافقت  ألسباب سياسية تتعلق مبرحلة االستقالل والحمَّ

ذلك - لكنه مل يستطع العيش خارجاً كمبدع.
أما عبد اللطيف اللعبي فهو يريد أن ُيقال عنه إنه شاعر عريب 
مرتجم إىل العربية. والحالة نفسها لدى صالح ستيتّية فهو شاعر 
عريب لبناين مرتجم إىل العربية، والفارق بني االثَنني أن اللعبي 
ُيرصُّ عىل »عروبة« قصيدته الفرنسية، بينام ستيتية فقد ترك 
ذكرت،  كام  اإلشكاليات،  هذه  ومصدر  الغارب.  عىل  الحبل 
أما  لها.  والتي ال رضورة »شعرية«  بالنص،  امللحقة  »الصفة« 

مسألة الُهويَّة واالنتساب الشخيص فال عالقة لها بالشعر.
يكفي  أال  القصيدة؟  جوهر  يف  القومي  االنتامء  قيمة  فام 
اصطخاب  خارج  إنسانياً،  املشرتكة  األرض  تكون  أن  القصيدة 
متلك  أال  ثم  وأيديولوجّياً؟  ودينّياً  قومياً  الدامي  الصفات 
يف  انتامَءها   - باللغة  إال  تتحقق  ال  أنها  - خصوصاً  القصيدة 
نات االنتامء  داخلها من خالل اللغة؟ أال تحمل اللغة أهم مكوِّ
إعالن  مبجرَّد  كّلياً  إلغاؤها  ميكن  وهل  العرقي؟  أو  القومي 

نها اللغة؟ االنتامء إىل ُهويَّة قوميَّة غري الُهويَّة التي تتضمَّ
هل ُيؤرِّخ الشاعُر لنفسه يف نّصه؟ أي هل يكتب تأريَخه وتأريَخ 

وطنه يف نّصه باللغة التي ُولد فيها أم بلغة أخرى غريها؟
تطرحان  وحديثة،  قدمية  لحضارَتني،  تجربتان  مثة  الواقع  يف 
َتني يف الرد عىل كل هذه األسئلة،  صيغَتني ُمتناقضَتني وُمتضادَّ
اليوم،  الفرنسية  والحضارة  اإلسالمية  العربية  الحضارة  وهام: 

لهام ونحن أمام مثل هذا السؤال. يجُدر بنا تأمُّ
فكلُّنا يعرف أن الحضارة اإلسالمّية شملت شعوباً غري عربية نبغ 
منهم عباقرة أبدعوا يف العربية، وكان جواب السلطة العربية 
وعلامء  وفالسفة  باعتبارهم شعراء  لهم  املطلق  التبنِّي  يومها 
ع، الحالّج، أبو نؤاس... وبذلك اختارت  عرباً: ابن سينا، ابن املقفَّ

الحضارة العربية ُهويَّة اللغة أّوالً لتكون ُهويََّة املبدع.
معارصة  حضارة  تسود  حيث  الفرنسية،  اللغة  يف  اليوم  أما 
تحملها اللغة الفرنسية ويكتب بها شعراء وأدباء عرب وآخرون 
من قوميات أخرى، إفريقية وأوروبّية، فهؤالء مهام أبدعوا يف 
الفرنسية باعرتاف عاملقة هذه اللغة، فإنهم لن ُيسّموا »أدباء 
فرنسّيني«، بل ُيطلق عليهم اسم غريب ال يكاد يكون مفهوماً 
 Poète de langue( »كّلياً وهو: »شاعر ناطق باللغة الفرنسّية
française(! وكل ذلك لتمييزه عن الشاعر الفرنيس »الُقح«. 
ومن هنا ولد ما ُيعرف بـ»األدب الفرنكوفوين«، وذلك لتمييزه 
عن األدب الفرنيس. فإمييه سيزار وسنغور، وهام من كبار شعراء 
بالفرنسية! ناطَقني  بل  فرنسيَّني  شاعَرين  ُيعتربان  ال  فرنسا، 

هذا فارق جوهري بني موقَفي الحضارَتني العربّية والفرنسّية 
أدباء  تأريخنا  يف  فليس  القومي.  باالنتامء  اللغة  عالقة  من 
»عرابوفون« عىل غرار فرانكوفون. هل يعني ذلك أن الحضارة 
الحضارة  من  الُهويَّة  مع  التعامل  يف  أجرأ  كانت  العربّية 
الفرنسية؟ أم أن مفهوم اللغة ودورها يف الُهويَّة يختلفان كّلياً 
بني العربية والفرنسّية؟ فالعريّب يف كل القواميس هو ببساطة 
من يتكلم العربّية، بينام الفرنيس هو الغايّل، أي الذي ينتمي 
إىل بالد الغال قبل أن تولد اللغة الفرنسية التي لها من العمر 
قرابة الثامنية قرون. لذلك فالُهويَّة الفرنسية تتجاوز اللغة، يف 
حني ال تفعل ذلك الُهويَّة العربية. إذاً مثة تفاوت يف اللغات 
ذاتها وعالقتها بالشعوب التي تنتمي إليها، وهذا يفتح أمامنا 
الجنُس  التكوين:  يف  سبَق  َمن  العرب:  نحن  تأسيسّياً  سؤاالً 
أحد  ال  لكن  اللغة،  قبل  كانوا  الفرنسّيون  لغُته؟  أم  العريب 

يستطيع اليوم بني العرب الجزم بجوابه.
التي حدت يب أن أتساءل يوماً يف  هذه األسئلة وسواها هي 
الجد  إسامعيل  وأم  إبراهيم،  النبي  طليقة  »هاجر«  قصيدة 
طردها  بعدما  سة،  املقدَّ الكتب  تقول  كام  للعرب،  األعىل 
هجرة  الشعر  هو  مكانها...  من  ال  هجرتها  لغة  من  إبراهيم 

دامئة، هجرة عرب املكان والزمان لكنها هجرة يف تخوم اللغة.
* العنوان مستلٌّ من قصيديت »احتامل امليالد والهجرة«.

هاجر يا أّم؛
بأية لغة 
تهاجرين

التواصل  مواقع  تزيدنا  هل 
االجتامعي كـ»فيس بوك« و»تويرت« 
وكيف  انفتاحاً؟  أم  عزلًة  وغريها 
خارج  يكون  فال  معها  يتعامل  أن  للكاتب 
العرص وال يبتذل نفسه يف آٍن واحد؟ قد يكون 
راً، لكنه ملّح ملا ترتكه هذه املواقع  سؤاالً مكرَّ
من تأثريات عىل طريقة حياتنا املعارصة وعىل 
أنفسنا  وتقديم  شخصياتنا  تشكيل  إعادة 

لآلخرين.
الفكرة وراء إطالق املواقع االجتامعية، بحسب 
الفيلم األمرييك عن حياة مخرتع »فيس بوك«، 
انتقام: شاب هجرته حبيبته  أكرث من  تكن  مل 
كام  الشخصية  حياتها  بتقيصِّ  معاقبتها  ر  فقرَّ
غريَّ  انتقام  األخريات.  الجامعة  فتيات  كل 
املعنيني  سيام  ال  العامل،  حول  املاليني  أسلوب 
التنقيح  نظريات  وضع  ألنه  الكتابة،  بشؤون 
املحّك، وجعل  الكتابة عىل  وإعادة  واملراجعة 
أحرتم  أن  يل  كيف  يتساءل:  شاب  كاتب  أي 
ظريف  كشابٍّ  صوريت  عىل  وأحافظ  مهنتي 
صوراً  أعرض  أن  يجوز  هل  نفسه؟  الوقت  يف 
هالة  عىل  ذلك  يؤثر  أن  دون  من  يل  طريفًة 
إثارتها  إىل  كرٌث  كتَّاب  يسعى  التي  الغموض 
الجد  محمل  عىل  سيأخذونني  وهل  حولهم؟ 
تناولت  أنني  يوماً  صفحتي  عىل  نرشت  إذا 
بالصداع  أنني مصاب  التايل  اليوم  البوظة ويف 

ثم علَّقت عىل صور معاريف هنا وهناك؟

أظن أن الثورة االلكرتونية ستدفعنا إىل إعادة 
الرصانة  أولها  عديدة،  مفاهيم  يف  النظر 
يف  مرشقيني  فني  كمثقَّ بالغنا  لعلَّنا  واالبتذال: 
يف  املامرس  التأليه  طبَّقنا  الصورة،  تقديس 
تعالوا  أيضاً.  الثقافة  عىل  والدين  السياسة 
أبناء  عىل  عادًة  النار  نفتح  نحن  قلياًل:  ندقِّق 
الذي سبقنا فقد كان جيِّداً،  الجيل  أما  جيلنا، 
الذي قبله كان عظياًم، وهكذا تعمل  والجيل 
املسّلامت  تلك  إىل  تصل  املنظومة حتى  هذه 
الجذور  ذات  تكويننا؛  يف  العميقة  الثقافية 

الدينية غالباً.
الحياة  منط  يف  أرى  شخصياً  ذلك،  جانب  إىل 
أن  الكاتب  عىل  التواضع:  إىل  دعوة  الجديد 
يقتنع أخرياً بأنه ليس إلهاً وال سليل آلهة. هو 
مجالهم  آخرين  كمبدعني  اللغة  مجاله  مبدع 
الهندسة أو الكيمياء أو الطب... إلخ، وإمساكه 
بعصا التعبري ال يجب أن مينحه الحق يف إلغاء 
اآلخرين. بكالم آخر، كون الكاتب شاهد العرص 
أو عقله أو لسانه ال يجعله ديكتاتوراً، إنه ميزة 
إضافية ُتتيح له توسيع بقعة نظره لتشمل ما 
امليزة  لهذه  ونتيجة  العادي.  الشخص  يراه  ال 
ال بدَّ له من أن يصبح أكرث دميوقراطية وتقبُّاًل 
مجاالت  ه  تضمُّ ما  يف  تضمُّ  التي  دية  للتعدُّ

الحياة األخرى.
من  ُأقلِّل  أنني  كالمي  من  ُيفَهم  أن  أريد  ال 
إن  قوله  أودُّ  ما  فكل  الحديث.  الكاتب  شأن 

»فيس بوك« ألغى فكرة الغموض التي ارتحنا 
إليها طوياًل، واضطر الجميع للنزول إىل ساحة 
ألغت  لقد  املشاع:  عىل  القائم  الجديد  العامل 
أن  السخيف  من  لذا  كثرية،  عروشاً  اإلنرتنت 
بينك  املسافة  املعنوية.  عنقنا  بربطة  ك  نتمسَّ
وبني جمهورك مل تعد عمودية بل باتت أفقية. 
الجمهور أسامء ومالمح وحياة  لهذا  لقد صار 
دة قد تكون أكرث غنى من حياة الكاتب  محدَّ
تعرف  أن  اليسء  من  إنه  قال  من  ثم  نفسه. 

»اآللهة« أسامء البرش العاديني؟
***

قرب هذه األغصان الطويلة ال تعرف إن كان 
باليقني  الشّك  اختلط  لقد  عاملك.  العامل  هذا 
وأخرى  ناطقة  كائنات  عنه.  رجوع  ال  بشكل 
تدري  ال  وأنت  بتؤدة.  أو  مرسعة  متّر  خرساء 
الشمس  لوَّحتها  التي  يدك  أهذه  أنت؟  أهذا 
الكثرية،  السنوات  عليه  نقشت  مجذاف  أم 
تلك التي بدأت خلف البحار ثم صارت سفينة 
الذي  ما  ُيبكيك؟  الذي  ما  تهدأ؟  ال  محمومة 
كشاشة  عمالقة  شاشة  العامل  وهذا  ُيفرحك؟ 

هاتفك - الحاسوب؟
س؟  املكدَّ ق  التذوُّ دنيا  يف  الطعم  ذهب  أين 
لقد مضيت بعيداً يف تلك الطريق حتى نسيت 
الرحلة  يف  بالغت  األصيل...  ومكانك  خطواتك 
وقّل  ألسنتها  كرثت  التي  أنا  يا  الصديق،  أيها 

كالمها.

كل كاتب 
نفسه في 

عالم االنتشار 
األفقي

تكتبها
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العتبا نبدأ  ملاذا  دمشُق،  فيا  الُهُدبا     الطاهر  ثراِك  فوق  فرشُت 

نزار قباني

العدد 41 - األربعاء 10 آب 2011

تتمة »لحظة وفاة الديكتاتور...«

بيني وبني أحد  داَر  أذكر حديثاً  أبيه،  األسد من أجل خالفة 
أصدقاء أيب، وكان يعمل يف الرشطة العسكرية، حيث قال يل 

بحامسة املكتِشف:
- بتعرف إنو الدكتور بشار ِطِلْع عبقري؟

- وكيف عرفت؟
- قريت هاليش مبجلة »جيش الشعب«!

أمل  أال  متاماً  أعرف  كنت  ألين  أناقشه،  ومل  ضحكُت  يومها 
ُيرجى من مناقشة جيل اآلباء البائس الذي سلَّم سوريا وسلَّمنا 
نحن األبناء إىل قبضة حافظ األسد. كنُت أندهش من سهولة 
ما  ولكل  الحكومي  التلفزيون  يقوله  ما  لكل  هؤالء  تصديق 
ًة أثناء خدمتي  تكتبه الجرائد الحكومية. وقد ازداد مأزقي حدَّ
وبشكل  املرَّات،  الهتاف عرشات  علينا  كان  العسكرية حيث 

يومي، لثالثة من عائلة األسد:
»بالروح بالدم نفديك يا حافظ«.
»بالروح بالدم نفديك يا باسل«.
»بالروح بالدم نفديك يا بشار«.

وبني هؤالء الثالثة كانت سوريا غائبة، أو كانت سوريا ضائعة، 
أو كانوا هم سوريا. وال أعرف نحُن من كنَّا حقاً.

دامئاً  ألسنتنا  عىل   - مبتذل  بشكل   - وأرواحنا  دماؤنا  كانت 
عزِّ شتاء  الثلج يف  عراًة يف  نقف  كنا  سة.  املقدَّ العائلة  لفداء 
والءنا  الرئيس  لسيادة  ُنثبت  يك  العسكري،  معسكر شمسني 
له. وكنا نزحف عىل ركبنا وأكواعنا عىل الشوك والحىص حتى 
ذلك  وأثناء  مثله.  ُأُسود  بأننا  لألسد  نثبت  يك  دماؤنا  تسيل 
كرهنا حيوان األسد، مع أنه كان أيقونتنا يف الطفولة، وخاصة 
أبناء جييل. فقد كان لدينا ثالثة أقانيم معشوقة، نحن أطفال 
)بطل  غراندايزر  وهي:  سوريا،  يف  الفائت  القرن  مثانينيات 
كرتوين(، وزيكو )نجم منتخب الربازيل(، واألسد )ملك الغابة(. 
الذهبي  ولونه  الجميلة  ولبدته  األسد  بحيوان  مغرمني  كنا 
وبطشه بفريسته، حتى أننا حقدنا آنذاك عىل مسلسل كرتوين 

يظهر فيه الفيُل ملكاً للغابة ال األسد.
ولكن حتى ملك الغابة مل َيْسَلْم من ملك سوريا! ولديَّ حكاية 
ُتثبُت ذلك ال يعرفها معظم السوريني إىل اليوم. فحني استطعُت 
أثناء إقامتي يف لبنان رشاء أول فيديو كان أول ما فّكرُت فيه 
هو مشاهدة مرسحية “شاهد ما شفش حاجة” لعادل إمام، 
والتي كنُت – ككل لسوريني – أحفظها عن ظهر قلب لكرثة ما 
أحببتها ولكرثة ما أعاد عرضها التلفزيون السوري، ولكني كنُت 
داً كذكرى جميلة من ذكريات املراهقة.  أريد مشاهدتها مجدَّ
كبرية  مفاجأة  مثة  كانت  الفيديو  يف  الرشيط  وضعُت  وحني 

تنتظرين يف املشهد األول الذي أراه ألول مرّة يف حيايت!
يف البداية ظننُت أن هذا املشهد هو بروفة تدريبية للممثلني، 
لكنني حني سمعُت ضحك  الكواليس،  أو مشهد تصوير من 
املشاهدين وتصفيقهم أيقنُت بأنه مشهد أصيل من املرسحية! 
وبعد انتهاء املشهد عرفُت السبب الذي دفع الرقابة السورية 

إىل حذفه نهائياً من املرسحية: األسد!
فعادل إمام الذي يرتعد رعباً يف املشهد وهو يرى األسد وقد 
يقلب  يزورها،  التي  الحيوانات  حديقة  يف  قفصه  من  خرج 
ق:  مصدِّ غري  يقول  وهو  كوميديا،  إىل  كبرية  برباعة  املشهد 

»أسد... آه هَو أسد«.
إىل  وتحويلها  »أسد«  كلمة  هيبة  من  التقليل  من  وخوفاً 
من  نهائياً  املشهد  السورية بحذف هذا  الرقابة  نكتة، قامت 

املرسحية... وإىل اليوم!
لقد مأل األسد وعائلته كل ما نراه، مأل طفولتنا وشبابنا وليلنا 
تتبارك  مل  سوريا  يف  سلعة  أو  ُمنَتج  أو  مادة  تبَق  مل  ونهارنا. 

بالقائد وولَديه »الفارس« و»الدكتور«: ستائر مزركشة بِحَكم 
أذكر  مدرسية...  دفاتر  القائد،  رسم  عليها  زينة  أواين  القائد، 
الصورة  أن  أظن  األوىل،  املدرسية  سنتي  طوال  ظللت  أين 
الذي  املدرسة،  املدرسية هي صورة مدير  ُتزيِّن دفاترنا  التي 
فوننا به. وأن اسم حافظ األسد الذي نهتف له هو  كانوا يخوِّ
اسم هذا املدير، الذي كنا نسمع بأنه يرضب املعلمني بحزام 

بنطلونه، ويعلِّق األطفال عىل أعمدة الكهرباء.
اليد! فقد  بل إن األسد وعائلته احتال حتى الوقت وساعات 
الثاليث  صورة  خلفياتها  تحمل  ساعات  سوريا  يف  انترشت 
س: حافظ، باسل، بشار. كان السوري ينظر إىل الساعة  املقدَّ
عليك ضبط  التي  العائلة  األسد.  عائلة  فريى  الوقت،  ملعرفة 
العقارب  شكل  كان  وزمنها.  إيقاعها  عىل  ساعتك  عقارب 
يدور  عقرب  ال  منها.  داللته  يأخذ  الصورة  فوق  تدور  التي 
يريد  مواطناً  تخيَّلوا  ولكن  وعائلته.  القائد  مشيئة  دون  من 
اليرسى من عيَنيه، فريى  فُيقرِّب معصم يده  الوقت،  معرفة 
ينتبه  ثم  بأكملها،  الساعة  ثم  ولَديه،  ثم  أوالً،  القائد  صورة 
إىل العقارب مستطلعاً الوقت بني أذرعها. هذا املشهد، بفعل 
ستصبح  القائد  صورة  حاله:  عىل  يبقى  لن  والروتني  التكرار 
السوري  ينظر  الزنربك.  أو  كالكستك  بديهياً  أمراً  فشيئاً  شيئاً 
يك يعرف الزمن، فريى وجه القائد مبتساًم: الساعة السابعة 
صباحاً. صباح الخري يا سيادة الرئيس. صباح الخري أيها الفارس 

الذهبي. صباح الخري يا سيادة ابن سيادة الرئيس. صباح الخري 
يا عائلة سيادة الرئيس.

وكم كانت صدمتي كبرية وأنا أقرأ كتاب »جدار بني ظلمَتني« 
زوجته  مع  باالشرتاك  الجادرجي،  رفعت  العراقي  للنحات 
ث فيه عن ساعات يد عراقية  الكاتبة بلقيس رشارة، حيث تحدَّ

كانت تحمل أيضاً صورة الرئيس املخلوع صدام حسني!
إنها صورة الوقت يف بالد االستبداد، وصورة الزمن الدكتاتوري. 
يف  حياتنا،  تفاصيل  من  تفصيل  كل  االستبداد يف  ل  تدخَّ لقد 
سوريا والعراق، بشكل يكاد يكون متطابقاً. حتى يف النكات. 
العراقيني والسوريني ال يختلف فيها  فثمة نكتة مشرتكة بني 
سوى اسم الرئيس. وتقول النكتة إن الرئيس حافظ األسد يف 
يوم  ذات  ر  تنكَّ العراق(  يف  الرئيس صدام حسني  )أو  سوريا 
واندسَّ بني جموع مواطنني يشاركون يف مهرجان حزيب ليخترب 
حافظ  اسم  الخطيب  ذكر  وحني  له.  ووالئهم  مدى صدقهم 
األسد  باستثناء  والتصفيق...  بالهتاف  الجموع  بدأت  األسد 
ر. فإذا بأحدهم - خوفاً عليه - يحثَّه عىل التصفيق قائاًل:  املتنكِّ

ك«. ق، وإال ناكوا أمَّ ق صفِّ »صفِّ
حمل  عىل  مرغمني  أعامرَهم  أجيال  ثالثة  أبناُء  ضيَّع  لقد 
صور طاملا أرعبتهم، وتقطيع حبالهم الصوتية بشعارات طاملا 
تني الستطالع وجوه املخابرات بيننا.  كرهوها. كنا نهتف متلفِّ
كل صديق هو رجل أمن افرتايض. وكل جار هو مرشوُع عنرص 
إن  القائلة  العبارة  تشيع  سورية  مدينة  كل  ويف  مخابرات. 

رئيس املخابرات فيها قال لبعض أبنائها إنه ال يحتاج توظيف 
املدينة!  هذه  يف  والجواسيس  الوشاة  لكرثة  لديه،  مخربين 
هكذا حّولوا الشعب شبكة مخابرات عرب زرع الشك والريبة 
وزمناً  شعبياً،  فعاًل  املخابرات  أصبحت  وهكذا  نفوسهم.  يف 

شعبياً، وإنجازاً شعبياً.
للحكم كأي  السنوات جهازاً حقيقياً  الشائعة يف تلك  وكانت 
جهاز أمني. كان يكفي القول: كذا وكذا... ليبتعد الناس عن 

كذا وكذا.
شائعة واحدة ُتطلقها املخابرات كفيلة بتدمري حياة أي إنسان. 
أخذت  وقد  قطيش.  مهند  السوري  للممثِّل  ما حصل  وهذا 
ابنائها.  أحد  كونه  السويداء  محافظة  يف  أكرب  ُبعداً  حكايته 
ُألقي القبض عليه  الناس بحكاية تقول إن مهند قطيش  بدأ 
قالوا:  التايل  اليوم  ويف  إرسائيلياً.  موقعاً  ح  يتصفَّ وهو  متلّبساً 
الثالث  اليوم  ويف  باملوساد،  يتصل  كان  إنه  بل  موقعاً،  ليس 
د أنه جاسوس، ويف اليوم الرابع أو الخامس َصَحت املدينة  تأكَّ

عىل خرب أنه ُشنق!
ة نجوميته بسبب متثيله دور  كان مهند قطيش آنذاك يف قمَّ
البطولة يف مسلسل سوري حزين يحمل اسم - ويا للمفارقة 

- »أبناء القهر«!
كرٌث من الناس بىك حني سمع خرب شنقه. لكن مهند مل ُيشَنق، 
أن  ببساطة  والحكاية  باملوساد.  عالقة  عىل  يكن  مل  أنه  كام 
مهند قطيش انتقد الوضع يف سوريا يف إحدى الندوات، وُسجن 
بسبب ذلك ألكرث من ثالث سنوات بتهمة »نرش أنباء كاذبة 
سجنوه،  من  غليل  يشِف  مل  ذلك  وألن  الدولة«!  بأمن  ترضُّ 
اخرتعوا قصة جاسوسيته وشنقه لتدمري سمعته، ونرشوها بني 

دة. الناس كحقيقة مؤكَّ
وبخصوص شائعة »موغلط«، فقبل موت باسل األسد بأشهر 
قليلة، كان مسلسل سوري يحمل اسم »نهاية رجل شجاع« 
قد اكتسح بشعبيته جميع األوساط يف سوريا وباتت تفاصيله 
حديَث الناس اليومي. وكان من أشهر ما تناقلته الناس عنه 

م: »مو غلط«. دها أحد أبطاله بتهكُّ جملة ظريفة ُيردِّ
لكن، فور موت باسل األسد انترشت، فجأة، شائعة تقول بأن 
د عبارة »مو غلط« ستعتقله املخابرات! والسبب  كل من سرُيدِّ
أنهم وجدوا عىل جدران مدينة حامة صوراً لباسل األسد ُكتَب 

تحتها: »موغلط«!
ومل يكن ينقص الناس آنذاك سوى هذه الشائعة إلمتام رعبهم، 
باستمرار  العبارة  تلك  دون  ُيردِّ كانوا  أوالدهم  أن  خصوصاً 

م... وتهكُّ
تحت  الواقفة  املسكينة  الفتاة  عىل  ذلك  كل  أرسد  مل  طبعاً 
بالتأكيد  اكتفيُت  فقط  بل  حيايت،  عن  أكرث  لتعرف  الشمس 
عىل أن الحكاية حقيقية، وبأن أيب أوسع أخي الصغري رضباً 
العبارة:  تكرار هذه  نفسه من  منع  بسبب عدم قدرته عىل 

»مو غلط«.
وحني هالتها فكرة أن طفاًل صغرياً ُيرضب لسبب كهذا السبب، 
املبكرة.  بعثيتي  عن  نكتة   – الجو  لتلطيف   - لها  حكيُت 
فعندما كربُت أطلعني أبواي عىل تسجيل صويت يل حني كنت 
يف الرابعة من عمري، وكانت املفاجأة أنني غنَّيُت فيه أغنية 

بعثية بعنوان »شبيبة عروبة«.
حقيقًة  أعرف  ال  وأنا  معها،  وضحكُت  كثرياً،  الفتاة  ضحكْت 
مدرستي  استذكار  أردُت  إذا  اليوم  إىل  بأنني  ُأفهمها  كيف 
وطفولتي أذهب إىل موقع »يوتيوب« وأضع يف محرِّك بحثه 

اسم »حافظ األسد« أو »خطاب لحافظ األسد«.
)يتبع حلقة ثالثة(


